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Nehany hdnappal ezeldtt egyik

nregye$z£kheJyunkbn egyik

szarvezdje voltam egy otyan
kulturalis esemem/nek, emelyhe*
szuksegunk volt huszegynehany
HT tipusu szamitdgepre. Gondol-
tom r az igazan nam ellithatja

nagy feladat da a szervez6k£t+

hiszen e* a* 1-es szamiui iskola-

szamildgep. s krfejezetten; azert

irottuk erre a gepre a sziikseges

prograrnot. mert ugy velTiik, meg
mindig kisebb flond ebb6l a

lipusbol osszeszedni annyit mint

mond£uk Commodore- bd I r vagy
Speolrumbdl Mos 9 helyi szer

vezdk riemi kiiszkddes Utttfl ossze

is szpdiek a gcpqkei Meg keU

mondsnom. nagyon lehanggto

volt mar maga a gepek latvanya.

Ranezesre kiderult ugyanis. hogy
teg a labb nagyad reszuk rossz resz

ietdrt gombok. hianyzd biiJen-

tyuk, leszakadt csatlakozok.

A kiprdbalas igazolta a latvanyt

A fizikailag is hianyos gepeken
kivul is akadtak meg el oem Indutd.

semmilyen programot sejat mag
ndval beoivasni nam tudo. fel

kepernydvel bejelentkazo" gepek. *

arnalyek a nem hasznalhatok
polcara keruliek. HaHstennak a

rendezok etoreleidak yokak, s kail6
mennyisegfl tartatek gepfct is hozettak. igy vegtit Is namt javlt-

gatas, barkacsolas utan rendelkezesunkrealli a keUd mennyi-

segu niukodo gap.
Azutan a rendez6kkel vald beszelget6sben kideriiU, hogy ezek-

nek a gepeknek egy resze mar hdnapok ota hasznaJaton kiviil

van, Ott porosodik az iskoia szertaraban. vagy epp valametyik

szekrertyben. No nem azert, mart a diakok nem tanulnak mfir

szarnKistechnikit az adott iskolihan, kivetelesen nem is

azert. mert elzarjak aldluk a gepeket Nam. Epp ellenkezdieg

Az tortent, hogy az iskolaban jol dolgozd azamftastechmkai

szakkdf ujabb, modernebb gepeket kapott a tanacstol az

iskolatdU a patfonAld vai I aiat td*. Talari ugyanannyi Comma*
dore-t kdnrtyebben osszeszedtunk vofna!" - mondta az agyik

$zervezo
r

.

Meglep^dtern egy kicait, da vegul is drolterrr Azaz, nagy

egyik szamern sir, a rnesik nevet az eset bta. Mindenkeppen

orom, nogy az iskotak gyarapotlrtak. Orom r hogy a diakok

nyomasara egyre tobb megya, egyra tobb tskola talalja meg

a modot. hogy mirtel tobb gapet
vegveii- hogy minei szinvona-

lasabb lahetosegakat biztosk-

son d iakjainak , Azt is mfitjertom.

hogy ha a szamitastachmkai
korbe jarbk szivasabben ulnek a

GarnmodOffl mel1a i
mint a HT

malle, ha tehetik Mrig a pe

dagoguBt is meg a rtarn egy kicatt,

aki egy id6 utan. latva, hogy a

sracok inkabb tetlenekednek,

dumalnak. ha mirtdan ,jobb gap
'

fogtalx^ da az isteftnefc nem
iilnek mar oda a HT melli, tahat

ha ezt latva a pedogogus f eladja.

Mem eroltati a dorgot Mondom.
ezt is megertem, meg he ei nem is

fogadom, mart a HT azert

szerintem Jo tanuldgep, elfelej-

ieni nem erdames. a kezdo szak-

kdrnek meg koldnpscn megfafel

Ha megis magertem a pedagd-
gust, ezasak annak kdszdnheto.

hogy ludom. ^faraszto" valakit

megyyozni. hogy u1|on villa-

mosrs, ha auto ts wan. De ^s epp
ez a Idnvage rrtondanddmnak,
Azt bajosan hiszem, hogy ma
mar a szamltastechntka oktatis

fizikaL mOszaki feltetelei orszag-

szarte olyan f6k, hogy meg-
angedhefnenk magunknak azt a

luxuut, hogy gepeket szertarak-

ban hagyjunk porasodnt, hogy apro hib&tfal ran delkezfi gepek at

na javittas^unk meg, hanem nyugdljba kuldjunk! Meg keHene

tehat oldani, hogy mindan kulonbsebb kovetkezmeny nelkuU

mindenfole roa«ello megiegv^s vagy a legkozeJabbi gep-

sztashdl valo kimaradas veszelya nelkiiJ Iehat6s*get adjunk

az iskolaknak, hogy a mar nyugdlfba kiildott gepeket konyv-

jovalrassai vagy jafkepes dssiogort atadhassak olyan isko-

laknak. amelyek ugy velik + hogy nalunk meg fgenis j6 szoi-

galatot tennenek ezek a gepek. Ermyi az dtlat Hogy mmdezt
ki vehetna kezbe. kl lehetne a kdzveHtd- a gepekei begyOjta

as uira elosztd? Nem tudom. Talan nam is kaHene ehhez sem-

mtfele kdzponti segit^ag, Minddasze a szandak- az elhatarozas

lenne a fontos. Mart ugy hiszem, minden szamitasba idhaio

iskofa talalna a kdrny^ken feJantkezdt- Talan meg arra sines

szukseg. hogy nagy dobra verje a gepet tovabbadd iskoia

tettet. Csak az lenne a fontos, hogy a gepek dolgozzanak.

Eredati helyukdn vagy masutt - mindegy.

i,

BELULROL

Hiroldal - az uj Alan k^p^vel

Q A fagyfaitos szindrdma - avagy interrupt rutin a ZX Spectrumra. Hogy a kett<5nek, marmmt a fagylaltosnak meg a rutinnak

mi koze egym^shoz, ezt is megtudhatjak ugy a 20 oldal kozepe ta^n

© KeserG cukor Cfive lovagnak - osszefoglaltf a Sinclair muvek efherdalasardl, valamint a pletyka szintu. s ennel is komolyabb

informacid>kb6l, amelyek a varhat6 jovot furkeszik

© Els5 k6zb6l a TV Computerrof - szerkesztfisegunk e gep szaktanacsad6]akent a g^p egyik fejleszttfjet nyerte meg olvas6inknak

© Kdnyvmofy a szok^sos ujdons^glista. valamint egy konyv, amelybol kiderul: a szoftver minSseget lehet merni is, nemcsak csepulni

© Mi hogyan csin&ljuk? marmmt a szamit6g6pes tabort - egy beszamolo" Miskolcr6l

© Pasta - 3 szokasos izgalmas es unalmas, de megis szorakozlato levelekkel, s a szerkesztoseg dykor kielegftfi, olykor bosszant6

laszaival

^ S10ftverdt/etmk - GOTO X Pnmora; szuper fenyujsag a C64-re

^ Szuper Bit-let g£pnyer& - £rtekelese es sorsol^si id6pontja

© Harmadgtipnyerd - paJyazatunk ujabb feladata. 6s a Iegut6bbi g^pnyer<5 1. feladatSnak megoldasa
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A japan fenykepezSgep-gyarto ceg egy ku-

lonleges ujdonsagga! lepte meg a fotopiacot.

Legujabb fenykepez6gep-konstrukci6jaban a

hagyomanyos filmanyag helyett egy magne-
ses keplemezt heJyezett el. A Iehets6ges otven

felvetei elkeszltese utan a k6szulek tulajdo-

nosa a keplemezt kiemelve 6s lemezleolvaso

egysegbe helyezve egy csatlakoztatott szines

tv kepernyon megjelentetheti a felveteleket,

Termeszetesen m6d van arra is, hogy egy
szines nyomtat6 segits6gevel papirkepek

keszuljenek kozvetlenul vagy egy telefon-

vonaf kbzbeiktatasaval egyarant. Az uj Canon
rendszer egyetlen hibaja ma meg elkepesz-

toen magas, mintegy 32 ezer dollaros ara^

A Szegedi Paprikafeldolgozo Vallalat szoregi

telephelyen 6rdekes, kiserleti papnkaorlo-

keverb' rendszert uzemeltetnek. Szamitbgepbe
vitt szin- 6s izadatok. illetve paprikareceptek

aiapjan a kivanalmaknak megfeleltfen allit-

hatok elo, kitun6 min6segu, edesnemes,
rozsa, csemege vagy csfpos papnkakever6kek_

szennyvizet A korabbi allando levegoztetessel

szemben most a szamft6gep vezerl6s6vel -

a pilianatnyi oxig6ntartalom folyamatos m6-
rese mellett- csak szukseg szennt kapcsolnak
be a levegbzteto berendezesek, es a szenny-
vfzbearamlas is szabalyozott Az uj modszer
bevezetesevel, csokkeno energiafelhaszna-

Jassal napi 24 ezerrfil 30 ezer kbbmeterre n6tt

az uzem kapacjtasa Ehhez mas megoJdasban
kb 27 millibs beruh^zasra lett volna szuk-

seg Igy viszont a szamitogepes rendszer csu-

pan dtmilfio fonntba kerult

f

Kulonleges es mindeddig egyedulallb bridzs-

esemenyre kerult sor a kozelmultban. Mint-

egy hetven orszag szSzezer bridzseloje u It

asztalhoz, es lejatszotta ugyanazt a huszon-

negy bridzspartit. A hatalmas vallalkozast a

japan Epson szamitastechmkai ceg anyagi

tamogatas^val bonyolitott£k le. A hefyi ered-

m6nyeket telexen vagy telefonon tovabbftot-

tak Pcirizsba, ahol Omar Shariff filmszinesz

6s bridzs vilagbajnok elennz6s6vei elkeszitet-

tek a szamitogepes vilagrangiist^t. A magyar
bndzselfik ket nagy parti rendez6sevel csat-

lakoztak a vilagversenyhez; az egyikre Buda-
pesten, a masikra Keszthelyen kerult sor.

A tiszla viz olcs6bb el6allitasahoz hasznalnak

szamit6g6pet a nyfregyhazi szennyviztiszti't6

telepen. Az uj technolbgiai elja>3s I6nyege,

hogy a nsztit6medenc6be sz3mit6g6pvez6r-
lessel adagoljSk az oxig6nt es eresztik be a
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Anghaban, Europa egyik legkorszerubb 6lel-

miszenpan uzemeben szazhatvannegyfele

nyersanyagbbl szamitbgep vezerlesu auto-

mata keveri ki az egyes elelmiszertcrmekek

izet, zamatat. A szamitogepes eljaras nagy
elfinye az, hogy segitsegevel tok6letesen be-

tarthatbk az eltfirt technolbgiai folyamatok,

illetve biztosithato a recept szermti gya>tas.

Igy aztan az elk6szult elelmiszer hosszu idfin

keresztul mindig azonos rmn6s6gben, Izben

es iJlatban kerul el a vasarlokhoz.

Specialis uzleti levelezo-tordftd szamitogepes
programot dolgoztak ki angol szakemberek.
Mivel viszonylag szuk szbkmcs es kifejezes-

tfpus hatarok kozott kell mozogni. Iehet6v6

v3lt, hogy a szamit6g6pes forditorendszer

nem un. nyers, hanem v6gleges fordftasokat

keszftsen, osszesen huszonket nyelvre. A gep
annyira tokefetes, hogy a ,,levelez<5" sze-

m^lynek egyaltal^n nem szuks6ges ismernie

a fordttas nyelvet. Csupan kivalasztja 6s dsz-

sze^llftja az angol tipusmondatokat, 6s hoz-

zaadja a szukseges adatokat (cim, datum.

Az 1 985/86-os tanevtol kezdodoen Szovjet-

uni6-szerte megindul az altafanos iskol^sok

es a kdz6piskolcisok szamrtastechmkai k6p-

z6se, A bevezetesre kerulo uj tantargy neve:

,,Az mformatika es a szamftastechnika alap-

]a." Az uj tantargy bevezetesevel peldaul az

orszag mintegy 140 ezer altafanos iskofajaba

tobb szazezer szamrtogep biztosftasa Vcilik

szuksegesse A program vegrehajtasanak ira-

nyitasara, a bevezetesre kerulo" tantargy anya-
ganak kidolgozasara Informatikai es Szaml-
t^stechnikai Kutatb Intezet neven uj tudo-
manyos intezet kezdte meg mukddeset Novo-
szibirszkben.

A robottechnika i part feJhasznalcisa mellett

egyre ihkabb hallani ujabb es ujabb, a haz-

tartasban ts alkalmazhato robotcsodakroL

llyen peld^ul a jap^n Omnibot 2000, amit

mar az NSZK-ban 1400 ma>k3ert meg lehet

vasarolni. A kis onjard szerkezet programoz-
hatb. Kepes lepcsot m^szm es az utcasarkon

beforduJni. Egyik fo feladata fehet a szonye-

gek kiporsziv6zasa, de ugyesen rakodik. es

meg draga porcelantargyakat is ra lehet bizni.

Mindemellett nagyszeruen bevalt mint gyer-

mekfelugyelfi is.

t

A kulkereskedelmi adminisztracios tevekeny-

s6g korszerusft6s6re, a KG ST- ben l6trejott

megallapodas aiapjan magyar es ftnn v^llala-

tok kozbs szamit6gepes taradatatvitefi kfser-

letet inditottak be. A kiserlet resze egy hosz-

szu tavu programnak, melynek c6lja az aru-

forgalom technikai fefteteleinek a javftcisa.

Az egyuttmukbd6s kapcsan elsokent a Da-

torg Kulkereskedelmi Adatfeldolgoztf RT-n6l

es ket f inn vallalatnal epul ki a klserleti rend-

szer, amely a kereskedelmi, szallitmSnyozasi

adatokat tovabbitja.

EszT kutatok olyan bfoldgtai memonat hoztak

letre, amelynek felhaszn^lasaval jelentosen

novelheto a szamitbgepek tarkapacitasa. A
szerves anyag 616 sejtj6be Iezersug6rral frha-

tbk be az informacib k Ennek alapja a foto-

lumineszcencia, melynek rev6n a foto6rze-

keny biologiai elem, mint peld^ul a feh6rje-

klorofil informacibtarolokent vtselkedik. Az
6szt szakemberek meg is alkottak az els6

ezen elven mukbdfi berendezeseket. Az uj

membria tarol6kapacitasa kbbcentim6teren-

k6nt tobb milliard bit, mlg a t£ro!3s id6tartama

n6hany h6nap lehet

Az Albacomp Szcimitastechnikai Kisszovet-

kezet az ^Italanos iskolai szamit6g6pprogram
mielfibbi megval6sit^sanak el6segtt6sere Sz6-

kesfeherv^r altalanos iskolai r6sz6re huszon-

m



egy Commodore-1 6-os szemelyi szamfttf-

gepet es huszonegy 1531 tipusu Dataset

adatrogzft(5 magnetofont ajandekozott. A
mindbssze huszonot tagbdl SII6 kisszovetke-

zet nem mindennapos akci6javal a segitseg-

nyujtason tulmenfien maga>a iranyitotta a

figyelmet, ami reklamnak sem utolstf

A Kfioiaj- 6s F6ldg6ztermel6 Vallaiat szegedi

uzemenek [aborat6rium£ban japan gyaVtma^

nyu, szamitdigepes vezerlesu gSzmerd' k£szu-

leket vettek haszn^latba. Az uj, ugynevezett

gazkromatografiSs analizator segitsSgevel a

korabbiakhoz k^pest pontosabban es ketszer

gyorsabban lehet meg^llapitani a foldgaz es

kulonboz<5 sza>mazekai minSs6g6t.

TPA-1 1 /440-es szamit6gepb<5l es nyoic kep-

ernyfls termin^lb6l all6 rendszert helyeztek

^uzembe az Orszagos Haematol6giai 6s Ver-

transzfuzids Intoetben. A rendszer nyilvan-

tartja az intezet v6rad6inak szemelyi adatait,

verjellemz6it, s hogy mikor milyen celra adtak

v£rt. A magas szfnvonalu tecnnika alkalma-

z^sa kiza>ja a tevedes Iehet6s6g6t. A gep

mindegyik v£rr6l legalSbb hetvenfe'le adatot

regisztral. Osszessegeben a rendszer mintegy

szazmillid karakternyi infornn^ci6t ta>ol. Az uj

techni'kai eszkoz seg(tseg£vel az intezet mun-
katSrsai percek alatt megkapjak azok nev6t,

akik az adott esetben az eletment6 vert ad-

hatjak.

WexVV \ VVrlthr

Az a—ienkar uihaj6zS$i hivatal 3 NASA
nekilatott a vi!£g legnagyobb szuperszamit6-

kozpontja meg6p!tes£nek. Az egyedufall6an

nagyteljesitnnenyu sz^mit^stechnrkai lete-

sitmenyben, a legujabb szuper szamiitigepek

rendszeret kfvanjSk uzemeltetni. Mar kiser-

leli ielleggel mukodik a Cray-XM^S. fiS*

sodpercenkent 50 mllll6 mOveletel vGgzfi

g6p. Rbvidesen bekapcsolodik az alsO

Cfav"2 szupeFSzfirnitdgep 260 mHli6 muve*

lei/masodpsrc sebess^ggel. Ezt Cjabb

Cray-2-osek kovetik ma/d fti~hai iv mUtva

pedi g. olyan ggpeket helye2nek uzembe.

amelyek mflr A milliard mfivfcl&Jel v^gaznek

mSsodpercankerit, A NASA vazetdi biznak

benne, hogy a hatalmas b^rutiazas jeEantOs

gazdasagi " eredmenyeket hoz, Ezekkel a

szSmft6g£pekke! lehetSve valik az ujonnan

tervezett repulflgep vagy urhaj6k els6 proto-

tipusainak elhagyasa, szelcsatorna vizsga-

lata. Ugyanis ezzel a szamit6geprendszerrel

konnyen szimulSlhattfk a szil^rd test koruli

aerodinamikai aramlasok. Ugyancsak nagy

hasznot hozhat a rendszer segitsegevei szinte

idealisra megtervezett repulCgepek leg-

elien^Nas csokkeneseb-^l ad6d6 Gzen-ianyag-

megtakaritas is m^m^^Bm

\z angol epitfiipari agazatban egyre terjed a

nagy epitkez^sek elfizetes szamit6gepi meg-

lervezese Egyre tobb szoftverc6g fejleszt ki

\pitfiipari tervez6programokat. Vannak szoft-

ICftk peld^ul a fi kritikus ut" analfzis^re. vona-

k diagramok m6dszerere, fgy tovabb.

Illen szamfttigepes terv alapj^n epul nap-

jaftikban a Lloyd biztositbtarsasag uj, londoni

szikh^za. A szamft6gepes programokat a

Cllemont Control ceg szalHtotta. A progra-

rnoVat Commodore 8096 tipusu szamit6gepen

futtllj^k.

_ Atangepek legujabbika a 1 6/32 bit tech-

nol6gi^ra epul. Mint m^s ST sorozatu gepek,

az Atari 1 040 STF is kivaJ6an alkalmas szoveg-

feldolgoz^sra, adatb^ziskezelesre, uzleti prog-

ramcsomagok futtatasara stb.

Az Atari 1 040 STF \6\ futtathato sz^mos, nep-

szeru operSdds rendszer %\m. mint p61daul

a CP/M. Az uj S2^mfl6gep 1024 K RAM-ct,

TMbyts-os beepftett, 3 ^5 rel collos, k^ofda-

las Iernezmeghail6t. k^t nyom6gombos ege-

ret «3s beepftett tSpegys^get ^ortalmaz, Ajan-

loti programnyeJvek a BASIC 6$ a LOGO.
A rendszerhez 12 collos monochfome k*p

ernyfi tartozik.

M6dosul a nagy amenkai sz^mitastechnikaj

cegek listaja. A harmadik legnagyobb, a

Borroughs' egyesul a hetedikkel, a Sperryvef.

Arrt5l van sz6 tulajdonkeppen, hogy a Bor-

Toughs" 4.8 mNli^rd dollarert ffllvasarofia a

Spmry 58 mHFid rtev6ny6t. 6s fgy a harma-

drk tielyrfll az olsa szamO IBM Mtii miso-

dik helyre I6p. Az eddigj masodik. a Ojgital

Equipment & harmadik helyre szorul vissza.

A f iizional6 k*t yallafat tavafyj forgalma 1 0.5

milliard dollar volt, nyereseguk pedig tdbb

mint 1 milliard.

ummnEtMNiim muutfi > at* *«&jt5itui



INTERRUPT RUTIN ZX SPECTRUMRAl
1. list.

1 R&M <ag,yl altos HH
10 DE:f- FN M x > «x +' 1 :- C x + 1 >u z 1 etm

=?r et ) *u£ 1 et mW" et
2(3 GO SUB 500
30 SO SUB 100
40 STOP

100 PEM fapragram
110 INPUT "Nhv , h

,
vege >

»

a ';

L INE u$
120 IF u*= ,JM THEN GO TO 110
130 IF u**-"x" THEN GO SUB 2000

: GO TO 160
140 IF m*=" Vegt?" THEN GO TO 17

0
1S0 LET 5f-=n$: GO SUB 1000: GO

TO 160
GO Til 110

J 70 RETURN
3B0 FvEfi Hi k P- -.1 u t j bk t b|< e|

511$ LET uzl*tmeret=lB
320 1.FT ci&3£lu^-10

LET kMZMr-fl
"3^0 LE I f 5."ir - 4

550 LET W:dG5ar'^k&i^5Qr *3
^60 LET v(ftj i or=fc e^e" dftJ&or *ti£ J t Hie-

370 LET l-iwolyal^M
LET =aarbaal)as"0
LET utnl»at.tv*=klszciJq,TW\6

600 LET ttlac^i
6 ID LET utoltr^ur letmerirt
620 LET t«le=>tt
650 LEI narnval^l
64B LET ures^2
6^\3 LET r.»vho^= = l!i

6**i DIM a*<u* l^tm^ret ,novMQ3^ i

fr7B DIM s* (novhostii

1

6l3t& Din I'ifnevhOBfiz)
690 LET '

70B GO SUB SBC
710 RETURN
iim ^LM iH i pjciKLi l.ilrdsnl:
aia cls

PRINT AT fl,5 T fiR 1QH T 1 * "Fag
yl*lto5 s?i*nui acio M

£iS& HUNT AT k^3f30r t osrlDpi IN
VERGE 1 (

» Fagytt kapatt
840 PRINT AT k&z flo&ar , 1 op j I

NVERBE 1;< B^r eleJo "

ffiSffl PRINT AT vsqmar .wlop; E NU
ERSE I ;

11 Sar veg* "

yt,0 RETURN
JtffflK REM Hi Jot t. v«l«ki
UOlti GO 5UP 300«
102(1 IP all jpot^tfeiB THEN GO SU
El yatSGi SO TIT 10^0

L£l utolmo^FN hlutelsn)

II Jl MltiSIICDNKtll MHUILET 111* Ai.bulMui

Akik dolgoztak mar IBM PC-n, bizonyara ordm-
mel vettek eszre, hogy amig a gep az egyik pa-
rancsukat hajtja vegre, addig mar gSpelhetik is

a kovetkezdt. Egy ehhez hasonlo dolgot csinal-
tam a Spectrumra, amit ..Billentyu" -nek nevez-
tem el. A program jelenleg a kovetkezdket tudja

:

- BASIC programok futasa kozben megjegyzi a
lenyomott billentyuket. azok nem vesznek el.
- A tarolt billentyuk k6djait vissza tudja adni a
BASIC programnak.
Mire jd ez az egesz? Ha a programot mar efegge
ismerjiik, es tudjuk. hogy a kovetkezd kerdesre
mit fogunk valaszolni, ezt begepelhetjuk, mielott
meg a kerdes megjelenne. Jatekprogramokban
is j6l hasznalhato, hiszen nem fordulhat eld,
hogy a jatekos lenyomott valami billentyut, es
az figyelmen kivul marad, mart a program eppen
akkor nem figyelte a billentyuzetet, henem pel-
daul szamolt.
Termeszetesen nem akarhany billentyut tud
megjegyezni a program. Egyszerre 32 olyan bil-
lentyu tenet, amit mar lenyomtak, de a program
meg nem hasznalt fel. Ha eppen 32 ilyen bilten-
tyu van, akkor az ujabbak figyelmen kivul ina-
radnak.
A progtSnn ismert*tas^ ftlfitt kit manik progra-
Tnot mutafok be. Ezck a jobb rnogirfAcl uvlgbl-
jik. Ax eW program «gy fBgyfaltoinAl ill * sort
SfiJUulnP. 4b jA p^pldai ad ez un. rl tOrban

rH
hii&$

probl*ma agy lehetsogait rnagaliiaadra. A fnaao-
dik program interrupt rutmofc k««zlta«enak ktr •

dasawal Foglalkozik, Egy |ol knnnven ha^znoL
hfftO mAdaZBrt ismerlat, ame I ynek a felhadznd la-
sival kejrult * clkk ffl tamAjaut vaTaiztott prog-
ram is.

LSssuk tehat a k£t etdkeszitQ programot:

A fagylaltos
Egy cukraszmester nyit egy kis fagylaltozdt.
Egy meleg nyari nap az emberek olyan gyorsan
dzonlenek az uzletbe, hogy nem tudjak 6kei
azonnal kiszolgaini. Sorba kell tehat aTlniuk.
A fagylaltos mindig a sorelejgn fll16t szolgalja ki,

aki ezutan kimegy az uzletbdl. Tudjuk meg, hogy
hanyan fernek el egyszerre az iizletben. Ha pont
ennyien allnak sorba, akkor mar sepki sem allhat
be a sor vegere.
kjunk egy programot. ami a fagylaltos forgalmat
szimulalja. A program feladata az, hogy mindig
tartsa nyilvan az iizletben alld sort, es tudja.
hogy kit szolgaTtak ki utoljara. Bemeno adatai
legyenek a kovetkezdk:
,,vege" - a program leellitasa
-x" - a sorban az els6 embert ki kell

szolgalni
egy nev - az adott nevu embert be kell aili-

tani a sor vegere.
A programnak figyelnie kell arra is, hogy
a) Ores iizlet eseten nem lehet senkit sem kiszol-
gaini ;

b) tele iizlet eseten nem allhat be senki a sorba.
A program megirasahoz legel&szor is tisztazni
kell, hogy milyen modon taroljuk a sort (BASIC
nyelven). Mivel tudjuk, hogy egyszerre hany em-
ber lehet az uzfetben, ezert egy ekkora tomb
meg fog felelnr a celnak.
Vezessuk be a kovetkezd valtozbkat:
iizletmeret - hany ember fer el az uzletben,
nevhossz - az emberek nevenek maxtmalis hosz-
sza.

1040 LfET at (utol so) -s-^
1050 LET utolsotfi?v=^orbaal las
1060 GO SUB 7000
1070 RETURN
2000 REP1 Wm ki kell szolgalni v
al aki t
2010 GO SUB 3000
2020 IF allapat-ures THEN GO SU
B 6000: GO TO 2050
2030 LET kf^af (elso)
2040 LET el=,o=FN [ (el so)
2050 LET utol sotev=ki algal as
2060 GO SUB 8000
2070 RETURN
3000 'REM HM mi] yen a- uzlet all
apota
3010 LET f el tetel = (el bd=FN k (uto
l&o) )

3020 IF NOT feltetel THEN LET a
1 1 apat=narmal ; TO 3050
3030 IF utol sot BV=kis2ol galas TH
EN LET al lapot==ures: GO TO 3050
3040 IF utolsotc?v=sorbaallaB THE
N LET allapot^tele
3050 RETURN
5000 REM tele az uzlet
5010 PRINT ttl; FLASH 1;" Tele az
uzlet !

"

5020 PAUSE 50
5030 RETURN
6000 REri Hi urcs az uzle?t
6010 PRINT #l f FLASH it" Ures az
uz 1 et I

»

6020 PAUSE 50
6030 RETURN
7000 REtt a sor kiirasa
7010 LET Inderal so; LET j-kezdo
sor + 1

7020 GO SUB 3000
7030 IF allapot=ures THEN GO TO
7080

7040 PRINT AT j f o*z 1 op J a* ( i ndex

)

7050 LET intfex-FN kfinde«)s LET
j-j+i
7060 If inciGK-FN k (utol so) THEN
GO TO 7080

7070 GO TO 7040
7080 FOR i=j TO veqsDr-i
7090 PRINT AT i^ziopss*
7100 NEXV i

7110 RETURN
8000 REM Ml M-4?ol 9altak valaki
t

B010 PRIN1 AT keszsor+i ,oszlopil It

8020 GO SUE" 7000
3030 RETURN



2 r Uwtm

mi turletmerel. nevhaafiz) - a fagyloltOtWipl 3l<<5 a«r TftrDla-nara.

ot -annak nave. aNit be hell ellltarn" a mot «*g*re,

kS - nrifiak 0 n*ve F afrit utolj&ra kisvolgaltak.

illipot - as litlat allapota (iires, normal, lela].

Nezzuk mag azek utan. bogy leh« a iort st b£ ban torolm A aorban el

1

6

fl Tnba P neve legyanai * s C1 me*odlka ua$(7) ben *to. E megold**

16 Mann? csak eQV problifflB V*n: ha waliifcit ki5inlga1r> B k r nkkor ui *g£s*

ior a I oh bra lap eggy*f. E* eat i«tarrtl. hogv « a> elameit elobbra

mazy aim. Ej nagy uihtt eseiAbari roppant m u nk*i pi ny lenn*- safckaJ

iobb megutdis, ha a* a*-t nam u^toztaijtsk. esupan egy viltozo sag itsen*

vat nyiEvSn tartjuk, bogy a sorban a* alt* a* a *-bpn ban yadik V«ziiiuk m*g
be a kbiitttkezo Wt vaTtoiot: _

Also - a lorban az «lsO em bar ai »6 hanyadi* eEemanatt Tela! (nsg,

utolso - a nor bar* a* utolsG orobex az a$- ban hanyadik.

Eire I axon ban me? nam vagyunk k*Mon. NAztuk cuk mag a koverttazft

peldat:
uzletm6ret = 5; elso = 3; utols6-5

'-
I I l-M^l

els5 utols6

Latjuk tehat, hogy barman vannak az iizletben. Ha most jbn valaki, 6s

beall a sorba.azt nem tudjuk az utolso elem utan betenm. hiszen az a?

6t elembSI all. Mandjuk egyszeruen azt, hogy az a$ (6) feleljen meg az

a$ (1)-nek. Ekkor, ha jon egy „d" nevu ember, a helyzet a kovetkezS lesz:

elsd = 3; utols6=1

iT J TEH
else

Elkeszithetiink egy fuggvenyt, ami az b$ minden elem6hez megadja, hogy

mi az Ul&no kc^vetke^O fltem :

DEF FN M = -1-1 * lizletmarai I* tizletrnerat

Ai el6*6 palrfaban FN k(B)=l. FN kf1)-i. FN k(2)«3 .

Most mftr csnk a rui^om afapieSsdst megoldastt von bate a ;

1. ha jbn velakip a« nine* tale ai il^lai* akkor baa I lit a ni a icrba :

Jia nam urea az fizlat. klKlogJIni a tor ben alol allot;

3. magllltpttani »z iiitet fcllspotnt |urei> normal, lele}

yUauk ezak ma gold* sat:

1. LET utols6=FN k(utolso)
LET aS (utolsd)-s$

2. LET k$ = a$ (elsfi)

LET elso-FN k(els61

3. A peldabol j6l IMszik. hogy ha meg egy ember beall a sorba, akkor meg-

telik az uzlet. Ebben az esetben az els5 = FN k(utols6).

Mar csak az a kerdes. hogy mikor Ores az uzlet. Ez a k°ve\ke
f?

kePPe.n

hatarozzuk meg: vegyunk egy egyetlen emberbfll all6 sort. Ha at kiszoigai-

jak, iires lesz az uzlet, azaz:

egy ember a sorban

rrFT
kiszolgaljak. uras lizl^T^ i 1 LM I

ytolie^?!^

Vagy)a *rT kapt uk P hog y all ft " FN k I u t ol*6j . Da ugya nei t a fa jiftgf P* M*

ir's hooy Tale nan az uzlat. Ennyi informacio bin ok a ban tehat nam
tudunk dtintani. Katt mag vB l*mit tudnank. P*ld*ut azt, hogy mo Ijara mi

tenants ki«olgAla* vagy morban alLaa. Igy mar aldonthat*az uzifti e»apot*.

Laat tahat mag egy v#ltffii6nk:

utolsotav mi Tortant ulo Ijara {MszolgalAft. aorba Mba)

M^ogy^zrevetel : Ez az un. sorban alias" feladat sok mas esetben is

eiafordul. Peldaul: ... .
.

- a telefonkozpontban a telefonvonalra vardk is sorban alinak,

~ a banyaban sorakoznak a cstll^k, hogy megtoltsek oket.

Interrupt rutinok

Most nezzuk meg, hogyan dolgozik a Spectrum!

A CPU "Ken soTban vegrehajtja az 6PPen futas aiatt al 16 program utasi-

tasait Minden utasitas vegrehajtasa elott megv.zsgalja, hogy nmcs-e

valami surg6s elvegeznivaloja. Ezt a CPU-nak egy adott laban rnegjelen6

,el n^utatja Ha van ilyen surgSs dolog, akkor a CPU fe rates z, a fut6 prog-

famot. ea meghiv egy un. interrupt programot. Ez

Soectrum normal mukodese kozben a 38H cSmen kezdSdd gepi kddu rutin.

If oltasw le a biMentyuzetet, 6s allitja a belso 6rat. A Spectram ban ez a

rutbi minden 1/50 masodpercben vegrehajtddik. Y^-^t^r^l
50 azer kap a CPU egy olyan jelet. ami surgos elmteznival6raiiital. Ezt a

felet nevlz
P
zUk interruptnak (megszakltas). A megszakltas rutin lefute.a

utAn a CPU elfiveszi a felbeszakitott programot. fes azt folytatja, egeazen

egy ujaoo intcrr uptig.

A Z80 CPU harom kulonbozfi megszakitasi modot ismer (0< 1, Z). tzeK

koziil most nezziink meg kettfitl

A S^pectmm^normfilis esetben ezt hasznalja. Ebben a m6dban interrupt

esaten a CPU a 38H clmen kezdodo gepi k6du programra adja a vezerlest.

2. Megszakitasi m6d: - a* mAtM
Interrupt eseten a CPU kiszamJtja a meghivando program cimet, majd

raadja a vezerlfist.

A clmkiazamitas a kovetkezfi mddon tortenik:

A elm 16 bitjebSI a felso 8 at az I regiszter adja. Az als6 8 bttre pedig Zb&

00000

1

1 interrupt progr Am

0(30002
4B I I re0^00003 ireg equ

O00BB4 pclm equ 60208 fprog

000005 screen equ 16384 jkepe

000006
pcim $000007 org

push af ;

00&0O9 Id a ,255
000010 Id (screen) ta

000011 pop
000012 rst 38h 1

000013 ret i

0000 14
000015 1 bskapcsol^s

0000 1&
000017 bekap Id a t ireg
000010 Id it*
O0O0 1

9

i m 2

000020 ret
000021
000022 ft hi hapcftol 25

000023
000024 kikap Id
000025 ifi 1

000026 Id
00002/ ret
000028
000029 end

rutin

I ROM rutin

a. tin*

Von a 1 wWM
©e - RAND USR 60218
ki - RAND USR 60225

1 REM 1
10 REM
20 KEtt

30 CLS
40 CLEAR 60207
45 LET vE*ge=~l
50 LET cim^=60209
60 READ a
70 IF a=vege THEN 60 TO 110

80 POKE elm,

a

90 LET ciro^clm+l
100 GO TO 60
110 RANDOMIZE OBR 602 IS
120 STOP

1000 DATA 245*62,255,50
1005 DATA 0 t

64 f 241 f 255
J 010 DATA 237 t 77 t 62, 48
1015 DATA 237,71 f 237,94
1020 DATA 201,62,63,237
1025 DATA B6 T237,71 ,201

1030 t>ATA vege

Amikor etraktarozot va/amit a g4p memoriajaban,

raktarozd et sajat memdriadban, hogy nova tettedf

(Leo Beiser etsd szamitdgep-axidmaja)

SlftMIIISHCNNIKII mUilLH Tlli IBBUsntti
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000001 5 Bi 1 1 entyu

000002 5 Interrupt rutin

(71 01(710101VJ VJ VJ VJ VJ

01 (7M71 (71 01

4

VJ VJ VJ vj VJ *T i reg equ 48 ; I regi szter
(7101 01 01 01 ""iVJ VJ VJ VJ VJ equ 60208 ; prog c i me
(7101010101

A

VJ VJkJ VJUU hoss^ equ 32 ; puffer hosz
01010101017VJVJ VJ VJ VJ / f 1 ags equ 23611 ;rsz valtozo
£7i010l(7101RVJ VJ VJ VJ ttJ C.1 f 1 ags2 equ 23658 ;rsz valtozo
f7U7i0(7i(7i<? 1 ast k equ 23560 ;rsz valtozo
0000 1

0

equ 0 ;kivesz
0000 1

1

ber e,qu 1 ;berak
0000 1

2

uresp equ 0 ; ures puf f er
0000 1

3

VJVJVJVJ I nJI equ 1 j tele puffer
01010101 1 4VJ VJWjtU X *T I"k K" fTM""\

t lUf HI|J> equ 2 ; normal puff
Wj VJ VjVJ X vJ

000016 org pcim
000017
000018 interrupt rutin belepesi

(74(71(7)01 1 Qvjvjvjvj x / pon.t ja

OIOIOIO)'?©!VJ VJ VJ VJ <J b lee ep
VJyJVJVJ 4— i. push be
000022 push de
0 (710023<<J VJ VJVJ * > push hi
01 £71 010)74VJVJVJVJ 4C *T push af
010)01017*%" HJVJVJHJ 4- <_> Id hi , flags
0)0)0101*?A Id a, (hi > ; flags el-
Vj VjVjVj^l / Id (fment) ,a jmentese
(71 171 01 (712 ftvj*j ujkj a res 5, <hl ) ; ni ncs bi

1

(710101017Qvjvjvjvjj-w rst 38h ;ROM rutin
VJ VJ VJ KJ VJ bit 5, (hi > ;van bill?
VJVJVJVJ X jr z , nines
01 (71 0)0)"^7VJVJVJ VJ ^- Id a,(lastk) ;ha van,
0101 0101 call berak ;betenni a
01010)01TA«J VJ fc> It/ -_• *T jr ki ;pufferbe
0101010)""^^VJ VJ VJ VJ »J nines Id a, (fment) ; nines
000036 Id (flags) ,a
01 f?)0101717VJVJVJVJ-~> / k i pop af
000038VJ VJ %JVJ-^>W pop hi
01010101"59VJ VJ VJ VJ J 7 pop de

(71 /l /7kVJVJVJl£Jx*W3 pop be
000041 ret
000042 i

'

01010101ATVJ VJ VJ VJ *T •_>
• jfcn be k ape sol as

VJVJ VJ KJ*+*T b & k ap
UJVJVJW3H vJ call ini t
010101CIAAVjVJVJKJ*tO Id a, ireg
01010101A7 Id i ,a
000049Hj «J «J It/~W i m 2
000049 ret
000050
0)0)0101*5 <VJVJVJVJ

X

; ***** ki kapcsolas

01010)aeroVJVJVJ tUv_J.*_. i .ap Id a,3f h
vJ vJvJ VJO im 1

17101171 01^AVJvJVj VOCj^t Id i ,a
000055 ret
000056
(LlkJKJVOwJ / ; **** beallitja a puffert uresre

(710101 {71S ft\IJ VJVJ VJJO ini t
000059 Id a,l
01010101 A01VJVJVJ VJOVJ Id (elso) ,a

Id a ,hossz
(7I010101A7VLJ V.J VJVJO^C Id (utolso) t a
01010101

A

Id a , k i v
VJ VJ VJ VJOH Id (uttev ) ,

a

000065 ret
000066
000067 • ***** k ivesz egy betut a sor

000068 ; ***** elejerol , es visszaadja

000069 ; ***** BASIC- be.

I

000070

000071

000072

000073

000074
000075
000076
000077
000078
000079
000030

; INPUT :
-

; OUTPUT: BC - a betu kodja. Ha

; nines lenyomott bil-

; 1 entyu, akkor 0

ki vesz
call vizsg
cp uresp
jr z , kures t

Id hi, puffer ;nem ures
Id a, (elso)
Id c , a

I

0W0081
000082
000083
000084
000085
000086
000087
000088
000089
000090
000091
000092
000093
000094

000095

000096

000097

000098.
000099
000100
000101
000102
000103
000104
000105
000106
000107
000108
000109
0001 10
0001 1

1

0001 12
0001 13
0001 14
000115
0001 16

0001 17

000118

000119

000120

000121

000122
000123
000124
000125
000126
000127
000128
000129
000130
000131
000132
000133
000134
000135
000136
000137
000138
000139

000140

000141

000142

ia b , w
add hi ,bc
carl 1 1 eptet
Id (el so ) , a
Id a, (hi

)

;betu A-ba
jr kveg
Id a ,0 ; nines betu
Id b ,0 ; vi ssza
Id c ,a s BASIC-be
Id a 5 k i v 5 utol so
Id ( uttev

)

,a ;teendo
ret ; tarol asa

kures
kveg

•*#*** berak ja a betut a puffer

;**#** vegere

; INPUT :

; OUTPUT

:

berak

a betu kodja

Id d , a ; elmentes
cal 1 vizsg ;tele a
cp telep ; puffer?
jr z ,btele
Id a , (utol so) ;nem tele
call 1 eptet
Id (utol so) ,a
Id hi , puffer
Id c , a
Id b,0
add hi ,bc
Id a ,d ; betu a
Id (hi ) ,a ; puf ferbe
Id a,ber ; utol so
Id (uttev) ,a ; teendo
ret ? ; tarolasa

btele

****** megvi zsgal ja a puffer

;***#* allapotat

; INPUT :
-

; OUTPUT: A=telep, ha tele van,

; A^uresp, ha ures,

; A=normp, ha egyik sem

vi zsg
Id
Id
Id
cal 1

cp
jr
Id
cp
jr

vtele Id
jr

vures Id
jr

vnorm Id
vki ret

a, (el so)
b , a
a , (utol so)
1 eptet ;elso »

b ;FN k (utolso)?
nz , vnorm
a, (uttev) ;utoljara
ki v ; ki vol gl
z , vures
a, telep ;tele puff
vki
a, uresp ; ures puff
vki
a,normp ;norm puff

•**** meghatarozza a puffer

;***** kovetkezo elemet. Az

;**** utolso utan az elso

;**** kovetkezik !M

000143 ; INPUT :

000144 ; OUTPUT:

000145 1 eptet
000146 i nc
000147 cp
000148 jr
000149 Id
000150 1 veg ret
000 1 5

1

000152 el so ds
000153 utol so ds
000154 uttev ds
000155 fment ds
000156 p u f f er ds
000157 end

a ;A=A+i
hossz+1 ; utol so u-
nz , 1 veg ; tani ?
a , 1

1

1

1

1

hosss

; akkor A=l

;bern elso
; az utolso
; utol sotev
; f 1 ags ment
; puffer

a



5. lists

1 REM
H3 REM
20 REM
30 REN
40 REM

Bill en Ryu H
Be—RAND USB 62245
Kf-RAND USR 60255
Init=RANO USR 60262
Char—RAND USR £0276

50 CLEAR 60207
6© LET cirn=6020e
73 LET vege=-l
Rtt READ a
9© IF a^vege THEN GO TO 130

1«0 POKE cim,i
110 LET cifn^cim+l
120 GO TO B0
130 PAPER 7s INK 0= CLS
135 PRINT "Most *ut egy ciklutt

5E0-ig. 11

140 PRINT "Kozben nyo^kodd a bi

1 lentyuket !

,J

150 RANDOPUZE USR 60245
160 FOR i=i TO 500
170 PRINT AT 3,15)1
1B0 NEXT i

1B5 RANDOMIZE USR 60255
190 PRINT "Vege a ciklu«n»k* tlo

st beolvwom"
200 PRINT 11 a ciklus futasa kozb

en lenyomott"
210 PRINT "bilienyuket , de maxi

mum 32-t, "

220 PRINT
225 PAPER 0s INK 7

230 LET a=USR 6027

S

240 IF a*0 THEN GO TO 265
250 PRINT CHR* a}

260 60 TO 230
265 PAPER 7: INK &
270 PRINT
2B0 PRINT "Ennyi vol t .

"

290 STOP
1000 DATA 197,213,229,245,33
1005 DATA 59,92,126,50,229
1010 DATA 235,203,174,255,203
1015 DATA 1 10,40,B,5B,3
1020 DATA 92,205,155,235,24
1023 DATA 6,58,229,235,50
1030 DATA 59,92*24! ,225,209
1035 DATA 193,201,205,102,233
1040 DATA 62,48,237,71,237
1045 DATA 94,201,62,63,237
1050 DATA 06,237,71,201,62
1055 DATA 1,50,226,235,62
1060 DATA 32,50,227,235,62
1065 DATA 0,50,223,235,201
1070 DATA 205, 1B7 ,235, 254,0
1075 DATA 40,19,33,230,235
1080 DATA 56,226,235,79 T 6
1085 DATA 0,9,205,218,235
1090 DATA 50,226,235,126,24
1095 DATA 2,62,0,6,0
1100 DATA 79,62,0,50,228
1105 DATA 235,201,87,205,187
1110 DATA 235,254,1,40,18
1115 DATA 58,227,235,205,218
1120 DATA 235,50,227,235,33
1125 DATA 230,235,79,6,0
1130 DATA 9,122,119,62,1
1135 DATA 50,228,235,201,58
1140 DATA 226,235,71 ,58,227
1145 DATA 235,205,218,235,184
1150 DATA 32,15,58,228,235
1155 DATA 254,0,40,4,62
1160 DATA 1,24,6,62,0
1165 DATA 24,2,62,2,201
1170 DATA 60,254,33,32,2
1175 DATA 62, t ,201 ,201 ,vege

Mm.
>

m
%

INTERRUPT RUTIN ZX SPECTRUM RAI

clmVi mi Ulilhif^ Ai ott I*v6 2 hyie adj* meg v*gtil i meghivendd rui.n

CPU mrnden 1 /» mftaedpe^ben vigraha t. E*t «onb*n owfc * Z.

"ok«t rnelyek a RAMVigln rmiialo dm*t hitlfdtnik f

I regiszter tartalma

9
11
12
16
45
48

interrupt program kezd6cime
52B18
651 29
58888
53183
51984
55781
60208

A tablazat felhasznalasaval a kovetkezokeppen lehet interrupt programot

a) KaresQnk a teblazatban egy megfelelfl cimet. Uegyen ez a pclm.) Meg-

irjuk az assembly programot, ami OHG pclm-mel kezdodik:

ORG pcim ;ide kell helyezni a programot

(a program)
HETI ^visszater6s a megszakkfisbol.

b) Megirjuk az interrupt m6dot atallit6 (bekapcsold) rut.nt Ehhez meg-

nezzuk a tablazatban a pcim-hez tartozd I regiszter erteket. Legyen ez

ifeg
bekapcs Id a, ireg

Id i, a; az I regiszter be£llitasa

im 2; az interrupt m6d ataWtasa* .

c) Megirjuk a kikapcsolo rutint is. Ez visszaalhtja az 1 - megszakitasi mOdot.

kikapcs. Id a, 3FH
im 1

Id i, a

ret

d) Vegul az egeszet lefordittatjuk az assemblerrel, es betoltjuk a programot

a mem6riaba (no felejlsuk el a CLEAR pcim-1-etl). Ekkor a

RANDOMIZE USR BEKAPCS es a
, i

• #„
RANDOMIZE USR KIKAPCS segltsegevel ki/be tud|uk kapcsolni az inter-

rupt programunkat. ... . ,

,

To bb program hasznal sajat interrupt rutint. Ezek kozul talan kettfit

ORA-
n
Beepitett 6ra. A kepernyfi jobb folso sarkaban allandoan lathato a

REs'eT i
d
ED¥ olynn BREAK, ami le&ilitja a g*pl kodu n*||le"»n ckklu« U.

Errd d CAPS SPACE n«m ktpc A CAPS -ENTER billantyPket h*wnal|i,

La»unk egy nagyDn *3¥*i*ru pildat f2-3 h«aj> Anny, *z egiM P^j;™'

PFINfT, J. A orogram mmmbiy nywlvfl ll*tAiit
;

6a aASIC vUimW U
koElom. At *iobbi jobfr»n erth*rfl. « yt^bW padig kfennyan klpr^baihatft,

^OTtt -i kozli a CPU-val, hogy az interrupt kareseket

hagyja figyelmen kivul. Olyan gepi k6du programmal egyutt, ami ezt hasz-

n^lia, az interrupt rutinunk nem fog mflkodni.

A D I parja az El. ami ujra megengedi a CPU-nak. hogy figyelembe vegye az

interruptokat.

BiilentyQ
Miert volt szukseg erre a ket bevezetfi prograrnra?

A fagylaltosnal sorban aM6 emberek ugyanugy viselkednek, mint a ..Binen-

tyu" programban a beolvasasra var6 karakterek: _

- beallhat valaki a sor vfegere (lenyomnak egy billentyut):

- eltavozhat valaki a sor elejerSl (felhasznSljak a ka raktert).

Az interrupt rutinok kesz!tesenek megismerese pedig azert volt haszno,

mert maga a „Billentyu" program is egy .Wen rutmra epul E«k utan

remelhetoleg senkinek sem okoz nehezseget a program megertese. Masz

nal«tar6l szdlnek meg egy keveset:
„i rak^r«ott

RANDOMIZE USR 60245 - a program bekapcsolasa, az eddig elraktarozott

billentyOk tbrlese. ,

.

RANDOMIZE USR 60262 - az elraktarozott billentyQk torlese.

RANDOMIZE USR 60255- a program kikapcsolasa.

LET a-USR 6027B - a kovetkezO billentyu lekerdezese. A lenvomot

beta a CHR$ a volt. Ha a=0, akkor nem volt lenyomva egyetlen b.llentyQ

A program listaja a 4. listaban. a hasznalatat bemutatd BASIC program

pedig az 5. listaban ,.olvashat6".

GrMff Zoftin. 3300 Eger. Egeszseghaz u. 11.
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Kescra (kker
Meg a mikroszamit6gepek irant ritkan 6rdekl6d5 magyar napisajtdba is bekerult a hir, hogy 1986. aprilis 7-6n, hetffin Sir
Clive Sinclair 5 millid angol fontert eladta ha nem is a lelkdt, do majdnem: minden eddigi szamftbgepenek szerzdi jogait,
gydrtasi 6s ertekesltesi jogat, 6s meg a SINCLAIR markan6v haszndlatSt is. A vevfl hazdnkban kev§sb6 ismert: az Amstrad
szamitdgepes 6s sz6rakoztat6 elektronikai c6g (termekeit egyes nyugat-eurdpai orszagokban Schneider n6ven forgal-
mazzdk), Atan Sugar vezet6s6vel. Mivel „sugar" angolul cukrot jelent, a brit sajtd szur6s tr6f£kat engedett meg maganak
Clive lovag keseru cukra>6l. Most, hogy a felvert por mar kisse leulepedett, tov6bbi informacidfc is rendelkezesre aJInak,
6s a lassubb dtfutdsu szaksajtdban is napvilagot Idttak az el so* ertekeld elemzdsek, 6rdemes magyar szemmel is attekinteni
a Sinclair-ugyet. Hogyan jutott oddig, hogy bag66rt kelljen eladnia birodalm£t riv£lis£nak (bag66rt, hiszen c6g6t m6g k6t
6vvel ezelStt 1 35 millio fontra 6rt6kelt6k 1) ? £s fSkeppen mit vdrhatnak a jovfiben a magyar ZXB1 , Spectrum 6s QL tulajdono-

sok r 6ltal£ban a mikrog6pek jelenlegi vagy jovftbeni hasznaJdt 7

Mint a Sinclair gepek regi hasznalbja es a

Spectrumig beza"rblag baratja is, hadd idez-

zek negy evvef ezelbtti irasombbl: ..Utblag

nyilvanvalbnak tOnik, hogy a siker harom titka

a felemenyes muszaki megoldasokban, a me-
resz elhagyasokban es egyszerusftesekben,
valamint a tbmeggyartasban rejlik. . . Mig a

konkurencia a jelek szerint nem tudott ki-

torni az elbzb evek muszaki beklybibbl,

Sinclair meresz huzassal mindent elhagyott

gepe>bL ami nem volt okvetlenul szukseges,
felismerve, hogy a fomeggyartcisu szamitb-
gep csak tomegcikk aron kerulhet piacra.

Sinciairek arra szanm'tottak, hogy a vevfl, akit

megbabonSz a lehetbseg, hogy igazi sz^mftb-
gephez juthat 100 fontert - AmerikSban 200
dollarert - megbocsat kisebb kenyelmetlen-
segeket, hianyokat." (HVG. 1982. szept. 18.)

BSr a ceg csillaga m6g ket-k^t es fel evig

emelkedett (ami az anyagiakat illeti). utblag

nyilvanvalbnak tunik". hogy Sinclair akkor,

a Spectrum atutb sikeru piacra dobasakor volt

mikrosz^mitbgepes palya^a csucspontjan.
A Spectrum alapgepet meg csak szallftasi

hatcindbproblemak nyomorftottak, meg egy-
ket ROM beli poloska es hardver foltozgatas.

Feledtettek azonban ezeket a gep - sokszor

es reszletesen elemzett- ertekej, 6s a nehSny
hbnap alatt felfutb, maig ingyelt program- es

hardverkiegeszftb kfncilat. A microdrive mar
eves kesessel kerult piacra, es maig nem
tudta elfogadtatni mag^t, mint program-
tarolb. (Ebben kozrejatszott az is, hogy a

jatekprogramok jelentbs reszet csak bonyo-
lult trukkokkel lehet microdrive-ra masolm.
mivel membriateruletukatfed.) Jellemzb. hogy
tudomasom szerint az elsb olyan komoly
Spectrum program, mely kizardlag micro-
drive cartridge-en kerul forgalomba (a Tas-
word III), csak iden kerult piacra. Egyertelmu
kudarcnak bizonyult az Interface II, mely
botkormany csatfakoz^st kinalt (de egyenies-
kedb mbdon az .. ipari szabvSnytoT', a

Kempston-t6l elter6 felallasban), es ROM

kazett^kat, amelyekbbl alig neh^ny keszult

azutan. Amerikdban Sinclair partnere, a Timex
hozta kj a Spectrum egy vSltozatat TS 2086
neven. Nagyot bukott vele, es ki is szillt az

uzletbfil. (Vigaszkent emlithetb, hogy a gepet
Portugaliaban, s6t ujabban a hi'rek szerint

Lengyelorsz£gban is tov^bb forgalmazz^k.)

A QL, a kovetkezb Sinclair g6p megosztotta
a velemenyeket, egyertefmu volt viszont,

hogy az induISs sz^gyenletesen stkerult.

Tobbszori hafasztds ut&n veguJ egy olyan gep
kerult piacra, melybbl kildgott egy kis do-
bozka, mert ugymond nem fe>t el benne .

A kiforrottabb valtozat megjelenese utan eze-

ket a gepeket vissza is csereltek. Teny az is,

hogy a QL-lef nem sikerult folytatni aZX80-
nal elkezdett a piaci sikersorozatot. Hi^ba
a kival6 processzor (igaz, fapados v^ltozata-

ban), hiaba sok mas tokfeletes megold^s,
es az ertekes kapcsolt szoftver. A QL „olcso*

gepnek" dr^ga volt (400 fonttaf indult, de ha
valaki igaz^n ^Ivezni akarta elbnyeit, tova"bbi

300 fontert kellett monitort is vennie hozza" !),

„draga gepnek" viszont primitiv, f6leg a m6g
mindig nem ,,igazi'

r

billentyuzet es a QL-hez
mar vegzetesen nem odaillo" microdrive- ok.

miatt. A Spectrum* es iden a Spectrum 128
piacra dobasa m^r nem tudta a hanyatlast

megallitani. A brit hazi szamitbgeppiac meg
mindig jelentbs, de ma m^r csak fele a ko-

r^bbi csucsnak. 1984 karacsonya utan Sm-
clairnek ma> dompingaron kellett szabadul-
nia feJhalmozbdott keszleteitbl. Az e\6z6 6v
14 millibs profitja tavalyra 18 millids veszte-

s^gge v^ltozott. Lehetseges, hogy az otthoni

(fbfeg jatek) szamftbgep piaca teh'tfidik? Ang-
liaban becslesek szerint ma> minden negye-
dik csal£dban van ilyen gep. Meddig lehet

meg ujabb vevbket talalni? Lehet hogy a

szamitbgep tbmegcikkpiaca betbltbtte fel-

adat^t, es atadja helved a tenylegesen (hasz-

nosan) haszn^lt, peldciul szbvegszerkesztb
gepeknek? (Az Amstrad sikere erre utalhat.)

Nekunk, magyaroknak idealis gepet terem-

tett meg Clive Jovag. A magyar turista ket

okbbl is olcsb alapgepet keresett: keves volt

a dollarja, fontja, m^rk^ja, schillingje, es felt

a vamtbl Ne feledjuk (hogy is felejthet-

nenk. .), hogy a „vSmertek" buveszmutat-
vanya meg ma is a hivatalos Srfolyamon at-

sz^mftott beszerzesi ar ket-ha>omszoros2ra
torn^ssza fe'I azt az alapot, amelynek akkor
40 (!), ma 15 vagy 30%-at kell fizetnunk.

Sinclair ..meztelen" gepet szallftott, melyet
v^mmatematikusaink minden ugyessege is

csak ideig-bra^g tudott a buvbs 25 000 forint

fble ertekelm, Tevet. magnbt a meglevbbbl,
hazai gyartmanyt is csatlakoztathattunk hoz-
za. Szbvegszerkeszteshez barkacsoltunk bif-

lentyuzetet. Mem6riabbvlt6shez csipeket vet-

tunk, es hazilag dugdostuk a foglafatba.

interf^szek^t. boikormanyt microdnve-ot,
netan ..igazi'" ieme7megti3]tbt hbnapok. dvek
mOlUn kulcn vettunk, mire megmtossae tud-

luk spbrolni a p^nzt kozben pragramoz-
tunk es ja'tszortunk. akadiak ofvanok is

(s&nkt ria vagye mag^ra!) r akik nem ataHot-

tak v&dmt programokat TOLVAJ MODJARA
lemasolm! Ejnye! Mindent egybevetve, Sin-

clair meghbdftotta a lapos zsebu magyarokat.
Csak akkor fordult meg a szel, amikor a sze-

reny maganv^s^rlbk mellett feltunedeztek a

millibkat nem, de (forint) tfzezreket kbnnyu
kezzel kiadb kozuleti hasznalbk. (De-ez m^r
a hazai Commodore story, azt zengje mSs
dalnok.)

Miert nem valt, Nyugat-Eurbp^hoz hason-
Jban, hazankban is sikerre az Amstrad-
Schneider? Talan azert. mert szolid, de fanti-

zf^tlan gep? A C64-nel (mag^nvelemeny \)

nehezen lehet fantSziatlanabb, kbrulm6nye-
sebb gepet elkepzelni, az m6gis sztar lett

HunniSban. Az Amstrad eppen aze>t nem" lett

magyar siker
( ami^rt a vad Nyugaton keresik:

ugyanis minden bele van epftve, A komplett
gepbe monitor, magnb vagy diszk is tarto-

zik, ujabban a Joyce-ot printerrel kapcsolva
^rulj^k, A nyugati kbzepretegbeli, sz^mftb-

1

j
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gephez nem ert6 vasar!6nak mindez idealis.

Amsrad Koreaban gyartat; a kombinAcio ara

I6nyegesen olcsobb, mintha ezeket fculon

vasarolnak; 6s nem is kell drbtokat dugdosni,

vacakolni. A magyar vasa>l6 viszont nehezen

tud egyszerre tcitzzadni ennyi valutat. 6s ha

megts, akkor itthon MNB-enged6ly6rt sza-

ladgalhat 6s nyogheti a minimalisan is tlz-

ezer forint koruli v^mot. De nem jAr jobban

a kbziileti vev6 sem, hiszen a legolcs6bb

Amstrad ara is tull6pi a kozuletriasztb 50

ezret, 6s m6g nem mindenutt tudj6k, hogyan

keJI iiyenkor szamifizm.

Magyar szemmitl nezve lehat amckor Amstrad

rnegvette Sinclair^ ket yyokeresen kulonbozo

$zamJt6g£pes fifoztffia keiuli egy fedei a La.

A nagy kerd6s ezutan G, S. Shaw hfraa anek-

dol&janak mddjara Igy fogahnazhaid meg:

vsjon a jcivendfi Amstrad-Sinclairek olyan

oiietesek (ess: nek, mint az Amstrad, 6s ofvan

precizek 6s megbfzhatoak, mint a Sinclair,

vagy sikerul sinclairi szellemess6gu 6s

amstradi megbizhat<5sagu szamit6g6pet pro-

dukalni, sinclairi aron!? (Mint ismeretes.

a boles G. B. Shaw azzal hutotte le a t<5le

gyereket k(van6 szepasszonyt. hogy hatha a

gyermek olyan sz6p lesz, mint az apja, 6s

olyan okos, mint az anyja...)

Mi az, amit mar most is tudni lehet a jovflbeli

g6pekr6l? Sinclair nem lenne Sinclair, ha nem
[enn6nek most is vadnal vadabb pletykak b<5-

viben, T6ny. hogy Sugar azt nyilaikozta: nem
klvanja tovAbb gyartani a QL-t, viszont, mint

hangoztalta, hat evig fcdtelesseguk fajztosi*

tarn a potaJkau&^elfatast. Tobb c6g is fog-

lalkozik azzal hogy atveszi es folytatja a OL
yyart^sSt. Van, aki iga?i lemezmeghajtoval

akana gyartam. van, aki 68000 -es. sot

68020-as processional. Talan egy biflentyO-

zettel is megszannak, A baj csak az, hogy

egy iryen super-QL mar olyan drAga fehet,

hogy a vavd akkor mar inkabb Atarit vesz.

amely kozben erosen felfutott viszonylag na-

gyon olcs6, 6s bAr fcestibb indiiii h maris sokkal

jobb a szoftvet ellatasa, mint a 0L-e\ Teny

az j& hogy a Specirumb6l uj vAilozal ke&zUL

tfalosztaiHeg a 128-asi fejleszlik tovabb. Ta-

latgatasok vannak a valioztatasok m6ftake-

rdl: Jasz-e benne beepftett magno. Issz*e

botkormany csatlakoz6ja, lesz-e „rendes"

billentyuzete. Sugar a microdrive-ot sem kf-

vanja megtartani, 6s csak rem6lhetjuk, hogy

cartridge-ok tov6bbra is k6szulnek majd a

meg(ev6khbz. Ma ma"r ugy hlrlik, hogy a kul-

foldi gyart^si jogokat nem vette meg az

Amstrad, Igy Portugal iaban, Spanyoiorszig-

ban 6s (ism6t: tal^n) LengyelorszAgban to-

vabbra is k6szulhetnek a r6gi Sinclairek kii-

I6nbbz6 v6ltozatai. Szinte biztos, hogy a

Spectrum amstradositott valtozata az idei

kar6csonyi vis6ron m£r kaphatd lesz; egye-

sek szerint mar a szeptemberi PCW v£saron

kihozzak. Biztos, hogy teljes marad a szoftver

kompatibilit6s: 6rultek Ienn6nek lemondani a

hatalmas programkincsrfil, ami Spectrumhoz

k6szuft.

Az igazi. szaftos plerykak azonban SincJaif

sajat terv^z6sij, de m6g riam kibocsAtott g£-

peirflr sz6lnaL Ott van a sokai emlegetett

Pandora, egy hordozhalo g^ptiervj, melyet

Cliva bacsi rnegaldott voina micfodrive val

sai3t Terv^esii lapo3 tev6k6pcsovi§vol s.

Most - ugy tOnik - sorra foszlanak fe rola

ezek a k6tes alddsofc, Nem tudni viszont mi

marad akkor rendklvuli. hiszen sz6mos Z80
alapu hordozhat6 g6pet ismerunk m6r. Sin-

clairtfll persze meglepet6s mindig jbhet. A
Sinclair User juntos! 52am a egy ilyen meg-

Iepet6s csodag6ppel borzolja a ked6lyeket,

hoi super - Spectrumnak, hoi Loki-nak ne-

vezve. (Loki az eszaki mitologiaban a jatokos

irtfln.) Ha a leirdsnak hinni lehei, a fantazia-

k6pen abrdzoli csodag6p mmdent tud. ami

szem-szSjnak ingare. Z80H processzora az

eddigmeJ k6Tszer gyorsabb. 7 MHz-es 6ra*

reSfel dolgaz'k. De hogy m^§gvor&abb legyen

a k6pemy6ke2eles P arre a ceku. Amrga-modra

egy kulon lervezett csipet iHitanak be. Raa-

terop ndven. Ugyan csak sajAt hangesipet ksp,

mely 6gy az6l r ak^r - eltala^k- egy Amiga,

vagy egy szmtetrzitor. A Centronics primer

kivetelevel szinie minden e1k6pzelhet6 kime-

netet kap a csodag6p, azt is tal6n csak az6rt

nem, hogy a perif6ria6plt6k se haljanak 6hen.

Profi billentyOzete lesz, 6s f6nyceruzat adnak

hozza, 6s term6szetesen kompatibilis lesz

(egy kulon uzemm(5dban) a r6gi Spectrum-

programokkal. Mindezt a gyonyorQs6get (hely

hianyaban csak a fef6t tudtam felsorolni, a

tbbbit tess6k hozzak6pzelni) mindossze 200
font6rt kivanjak utanunk v6gni . Majd. Mert

a csodag6pnek csak egy baja van; hogy m6g

a lap szerint is legko*flbban «gy *v mulva

keszulhei ef- Ennek ellen6re a jiiiiusi az^mban

nagy kork^rd^at int6zTek a vezeto bnt >at6k-

programozokhoz: sjerain6nek-e egy "fyen

g6pfe programot Imi ^ Persze. szeretn^nek*

Bar a hagyomanyos brn nidegv^r nem hagyje

c^erben fiket, 6$ valaszaik tale vannak r ,ha"

kezdetu me^6kmondatokkal. Egydu* pedig

kt is mondja: a ma 1 900 fontba keruW Amiga

teljesftm6ny6t 200 font6rt meghaiadni - tul

sz6p ahhoz, hogy igaz legyen. Sinclair ugyan

sokszor 6s sokf6lek6ppen meglepett m6r ben-

nunket - egyel6re azonban azt sem lehet

tudni, hogy a Lokit. ha lesz, ki fogja befejezni

- Sinclair vagy Sugar6k emberei.

A Lokirbl terjengfi hfrek sz6momra kicsit

olyanoknak tunnek. mint a 48-as szabads^g-

harc ut6n a Pet6fi 6letbenmaradas6r6t tud6-

sitb hiradasok. A mikroszamft6g6pesek tabora

nem tudja eJhinni, hogy v6ge van egy kor-

szaknak, hogy nem kapunk tobb furfangos

g6pcsod6t Clive bacsitol. (Sinclair a hfrek

szerint tobb megabyteos 6riasszelet-csipi6n,

valamint kozelebbr6l meg nem nevezett

,,kommunik£ci6s szervezeteken" kivan dol-

gozni.) Ak6rhogy is folytatddik a tort6net,

mint a szurko!6k, feledve az 6ng6lokat 6s ki-

hagyott helyzeteket, a magyar Sinclair-barS-

tok k6rusa is felhangozhat: Sz6p volt, fiu!

Sz6p voit. Sir Clive!

SzekfO Andr&s



Mostanaban egyre tdbbf a
TV Computerrel kapcsolatos
k6rdest kapunk. Nemi fej-

tores utan - vajon ki vdla-
szolhatna ezekre? Ogy don-
tottunk, hogy megkeressiik
a legilletekesebbeket. fgy
h&t a g6p fejleszt6seben reszt
vett fiatal mernokokkel „ko-
tottunk egyezseget", misze-
rintmostantdl kezdveellatjdk
olvasdinkat informacidkkal.

ELSO KEZBOL
tv computerr6l

io
20
30
*o
50
60
70
SO
00

:oo
HQ
12Q
130
140
150
IfcO

l^f,

ISO
190
200
210
220
230
2*0
250
2&0
270
2B0
200
310
220
33Q
2*0
2 SO
360
370
1380

390
400
410
420
430

C !

£S0
660
S00
S10
520
530
S40
550
560
570
seo
590

POKE 2342, 127 : RUN 20

f

I

I

I

! CsaJ* 6AkB-os TVC-hes kell a lO.sor I

TV-COMPUTER i,s35 + progran

fe3 viBEza^llitAsi,
!

t

DATA 2*3
DATA 62,80
DATA 50,3,0
DATA 211,2
DATA 251
DATA 201
I

DATA 33.0,128
DATA 17,0,26
DATA 1 , 0 , 60
DATA 237.176
DATA 201
!

DATA 33.0,26
DATA 17,0,126
DATA 1

,

0 , 60
DATA £37,176
DATA 201

!

I

I

«

!

!

1

i

... • .

-
V

DI
LD
LD
OUT
EI
RET

LD
LD
LD
LDIH
RET

LD'
LD
LD
LDIR
RET

A.SOh
(31 ,A

(2) r
A

HL f BOOOh
DE , lAOOh
BC , 3C00h

HL. lAOOh
DE,8000h
BC, 3C00h

; p*e^uuvs

< k6p elxnent£a£hez lielyLOMEM 96"25tS
GRAPHICS A ; SET MODE 3:T=0
FOR TO 10 . READ X : V ID_OW$ (

1

) -C'HRS { X ) : NEXT I

VID=2+VARPTR( VISION*

>

X^USR(VIO) t t VIDEO RAM bek*pcsolaaa I

FOR t-l TO 12: READ X = K_SAVE* { I ) =CKRS (X 3 ; NEXT I

K_5«=2 + VARPTR f K_SAVE$ l J < ktpelntent^B kezdoclme «

FOR 1=1 TO 12:5EAD X-K_LOAD*< T ) =CHR*(XJ : NEXT I

K_L*2+VARPTR f KLOADJ ) r .. - - - fcepviasjcaailitAs Jtczd&clme
f

SET ItfK 3 ; MODE 3
FOR 1=0 TO FT STEP 0.02
RX^=511 "COS<I> rRY*479*S!Na>
PLOT 511-RX.479-RY:511+EX.47Q*RY
NEXT I

X-U5R(K 5)

!

< k£p Glment^se

idozic^s t

T=NOT T ; SETT PAPER 3+T;lNK 1:CLS: PRINT AT 5.1:
LIST S00-:SET INK 2+T
FOR 1*1 TO 2000: NEXT I

FOR I-0~TO 1020 STEP A
PLOT 512 ,956+T*9S6i I ,-T'9S&
NEXT I

FOR 1^1 TO 1000. NEXT I S

IF INKgYSt >CHR$( 13) THEN 510
c id6*tt±e !
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l.tAblAzat. A "paging" bajt bitjeinek jelent&se.

•paging" bajt ;

4. bit 3. bit
O.lapon cimezhetb memiria

( PAGE 0 ) ;

• rovid
jeldles

o o ;

0 i :

1 \ o

i i

rendazer ROM fb r6sze :

( SYSTEM ROM )
',

a TVC oldalan bedughatd ROM-modul ;

( CARTRIDGE ROM )
',

felhasznaldi RAM elso 16 kB :

( USER RAM } :

felhasznaldi RAM negyedik 16 kB
( USER RAM 4 >

S

:

*

"paging" bajt 1 . lapon cimezh«td manor i

a

( PAGE 1 ) :

rovid
jelbles

felhasznaldi RAM masodik: 16 kB
{ USER RAM ) U

"paging" bajt
5. bit

2. lapon clmezhetd memdria
{ PAGE 2 )

rdvid
jeldles

0
i

kfcpernyd RAM ( VIDEO RAM )

felhasznaldi RAM harmadik 16 kB
. ( USER RAM )

V

u

"paging" bajt
7 bit 6. bit

3 lapon cimezheto memdria
; ( PAGE 3 )

rovid
jeldles

0 0

0 1

1 0

1 1

; a TVC oldalan bedughatd ROM-modul
( CARTRIDGE ROM )

; rendszer ROM fd resze
( SYSTEM ROM )

; felhasznaldi RAM negyedik 16 kB
{ USER RAM + )

; rendszer ROM bovites r6sze
; { felsd 8 kB, ebbdl 4k8 urea )

{ EXTENSION SYSTEM ROM )

; &s
;
bdvitdkartyan levd RAM/ROM

1 ( alsd 8 kB )

; ( EXPANSION CARD RAM/ROM )*

; c

: s

: u+

; e

• BbvitOkartya kivalaaztaaa a 3.port-ra kiirt bajt 6. 6s 7.

bitjevel tortenik.

2.tablazat: A memOria-kiosztasokhoz tartozO
"paging" bajtok.

"paging" bajt II memdria-kiosztas

decimali2

0
6£
12S
192
32
96
160
22A

136
200

104
168
232

16
80
144
208
48
112
176
24 0

88
152
216
56

120
184
248

hexa ; : po pi P2 P3

00 : ; s u V c

40 ! 1
S u V s

80 ; ; s u V u+

CO ' ' s u V E

20 : ; s u u c

60 ! !
S u u s

AO II s u u u+

E0 ! !
S u u E

08 ! ! C u V c

48 ! ! C u V s

83 : : c u V u+

C8 : ; c u V E

28 ; ; c u u c

68 ! i C u u s

AS : .:
c u u u+

E8 ; ; C u u E

10 ! 1
U u V c

SO ; : u u V £

90 : : u u V u+

DO i !
U u V E

30 ; : tr u u c

70 « • » » * u u u s

BO ; ; u u u u+

FO : : u u u E

18 ! ;
u+ u V c

58 : : u+ u V

98 ; : u+ u V U +

D8 »
; u+ u V E

38 ;
; u+ u u C

78 ;
; u+ u u s

: Be : i
u+ u u u+

; F8 : : u+ u u E

«»**» Aktualie merair ij-kiosztas EASIC alatt

Rdviditesek: S - rendszer ROM fd resze
V -Ckepernyd RAM
U - felhasznal6i RAM

U+ - felhasznaldi RAM a 3 . lapon

C - oldalt bedughatd ROM-modul

E rendszer ROM bdvites es

bovltdkartya RAM/ROM

PO ,'P1 ,P2 ,P3 - 16 kB-os memor ialapok

Aki mar pr6balta. tapasztalhatta. hogy a TV-Computer emberkozeli

iszam(t6gep. A Kezelesi Utmutatd alapjan hamar megtanulhatf az

eqesz kepernyos programszerkesztes (full screen editor) a g6p BAbiu

nyelvenek tomor ismertetese pedig a BASIC Programoza-si Segedlet-

'ben talalhatd. Mmdez azonban kevesnek bizonyul. ha gepi kOdban

szeretnenk programozni. Cikksorozatunkban ismertetm fogjuk az

alapvet6 ismereteket a TV-Computer gepi k6du programozasShoz.

A TV- Computer (tovabbiakban : TVC) beepftett programja ket reszre

bonthat6. ebbol az egyik resz a BASIC interpreter. A masik resz az

oper^ici6s rendszer. amely az egyes logikai eszkozoket kezel6. a konk-

ret input-output muveleteket vegrehajto rutincsomagb6l es az ehhez

tartozb hozz^rendelesi strukturabol all. Ezt a masodik reszt a g6pi

k6du programok is hasznalhatjak. K6vetkez6 c.kkekben ismertetjuk

az operaci6s rendszer rutinjainak hi'vasi modj^t, a rutinok rovid

le.'rasat. a hozzajuk tartoz6 rendszervaltozokat. az input-output peri-

feriacfmek (portok) kiosztasat es funkcioit. a TVC mem6nakezeleset.

valam.nt a gep. k6du programok BASIC-ba agyazasat.

Itt jegyezzuk meg. hogy a kozeljovfiben jelennek meg a TVC hardvert

6"s az oper^cibs rendszert reszletesen ismertet6 konyvek.

A TVC mem6ri^i
A TVC-ben Z80 tlpusu 8 bites mikroprocesszor van, ami kozvetlenu

csak64 kBmem6riattud cimezni. A TVC mar alapk.^pjtesben

tobb mem6r.attartalmaz (32 kB felhasznaldi RAM. 1 6 kBv,deo RAM

20 kB rendszer ROM), emellett Iehet6seg van tovabbi mem6riak

hasznalatara is. A tobb memoria elerese a memorialapozas (paging)

segitsegevel tortenik. A hardver a processzor ci'mtartomanyat negy.

eavenkent 16 kB-os reszre osztja. ezek lesznek a memorialapok.

O lap(PAGEO): 0-16383 azaz 0h-3FFFh.

%. lap (PAG El): 16384-32767 azaz 4000h-7FFFh

2 lap(PAGE2): 32768-^9151 azaz 8000h-0BFFFh.

3 lap (PAGE3) : 49152-65535 azaz OCOOOh-OFFFFh.

Egy-eoy lapon tobbfele mem6r,at is k. lehet valasztan.. A k.valaszt4st

egy hardver reg.szter (..page" reg-szter) vegzi.
f..
,^9 eleW ert6ket

a reaiszterbe a 2. per.feriacimen port2) keresztul kell be rn.. A 0.

apra
9
nigy valasztL. Iehet6s6gunk van (k6t bit) az 1. lapra egy

Ss bit) a 2. lapra kettfi (egy bit), a 3. lapra ped.g negy (ket bit .

A k'kuldott byte (. paging" byte) ezek alapjan 6t ertekes bitet tartal-

maz a 0.. 1 . es 2. bit ^rteke kozombos.

Az eaves bitekkel kivalaszthat6 memoriak az 1 .
t^bl^zatban taWnatok.

B6v«t(5k^rtyan levfi mem6ria el^resehez meg kulon ki kell va asztani

a b(5vft(5kartyat tartalmaz6 csatlakozdt egy hardverregiszterrel Ebbe

a reg.szterbe a 3. perifSriacfmre (port 3) kikuldott byte 6 6s 7. b.tje

kerul A kikuldend6 bitekhez hozza kell maszkolni a PORT03 rend-

szervaltoz6 0-5. bitjet (cfme: 2833=0B11h). es a rendszervaltoz6ba

az ui Srteket vissza kell irni.
<

Alaphelyzetben. azaz a BASIC futasa alatt a memoria negy lapjara az

alabbiak vannak kivalasztva: « A ^ Co DArpr
PAGEO * PAGE1: PAGE2: PAGE3:

USER RAM USER RAM USER RAM SYSTEM ROM

Ez^^kiosztast a felhasznal6 altal Irt programok mbdosfthatjak. s<5t

bizonyos esetekben m6dositaniuk kell. liven pi. az az eset. amikor a

P3 alatti USER RAM teruleten USR rutinokat akarunk futtatni (ezt a

RAM-teruletet a BASIC soha nem hasznalja!). vagy a P2 teruleten

Iev6 VIDEO RAM tartalmat akarjuk kiolvasni vagy mddositani.

A membria lapozasa a kovetkezS utasftasokkal tortenik:

243 F3 Dl

62,X 3E X LD A,X

50 3,0 32 03 00 LD (3),A

211,2 D3 02 OUT(2) fA

fhol X a page" regiszter uj erteke. Az uj mem6riaallapot beallitasa

az OUT utasit^s hatasara fog megtortenni. Vigyazni kell arra. nehogy

a program ..kilapozza maga alol a mem6riat". vagy ha igen. akkor ez

kiszamftottan tortenjen.

X lehetseges erteke megallapithat6 az 1. tablazat alap^n is de az

eqyszeruseg kedveert a 2. tablazatban kozoljuk a lehetseges erteke

-

ket a megfelel6 memoriakivalasztas roviditett jelolesevel. A kozom-

bos biteket 0 ertekunek tekintettuk.

Az LD (3) A utasltas a mem6ria 3 cimu rekeszebe. azaz a r bAVt

rendszervaltozbba elteszi a ..page" regiszter aktualis ert^ket. Ennek

celia hogy az operacios rendszer rutinjainak meghivasa, vagy meg-

szakitas kiszolgalasa utan a hiv^s. illetve megszakitas elfltti ertek

visszaallfthatb legyen.
fc

Az 1 sz program rovid p^ldat mutat a lapozasra. A 100-300 sorok

tartalmazzak a harom gepi k6du rutint (az adatokat egyetlen DATA

utan is felsorolhatjuk). A 350-es sorban a 2. lapra bekapeso juk a

VIDEO RAM-ot. A 32 kB-os alapgepben a 2. lapon nines UbfcH

RAM ezerttobbet nem kell lapozni. A410-460-es sorokban kesz.tunk

eqy hatteret a kes6bbi rajzok szamara (1. abra) es elmentjuk a

BASIC program el*. Ehhez a helyet a 310-es sorban biztositottuk.

K.listazunk egy programkeszletet (510-530). ezutan eWvesszuk az

elmentett hatteret a rajzhoz (540-es sor), es rarajzoljuk a 2. abran

SSS ajzot. Az eredmeny a 3. abr^n Iathat6 (560-580-as

Slesaz510.es sortdl. ha nem nyomtunk RETURN-t (590-es sor).

A gyakorlatban ritkan kell az egesz keperny6t elmenten. es vissza-

altftani elegend6 a kepernyfi egy reszletevel ezt megtenn. Ne fe led-

jOk hogy az egesz k^pernyo szamara 15 kB helyet kell b.ztos.tan.

elment^s elfittl 64 kB-os TVC-ben erdemesebb a kepet a 3. lapon leyfi

RAM-ba menteni. mert azt a BASIC interpreter soha nem hasznalja.

Cson TIDOF
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Horvath-Revbiro: Hetedhet ZX
Spectrum - Novotrade, 312 o, 95
Ft. Kazetta mintaprogramokkal: 234
Ft

(A Hetedhet sorozat uj kbtete a ko-

rabbiaknal bovebb terjedelemben es

eltero formaban - egy program foko-

zatos fejlesztesenek bemutatasaval -

vezeti be az olvasot a gep kezelesebe)
Operacios rendszerek idoosztcisos
uzemmodjai l-M. Szerk.: Gerl Zsolt.

- SZAMALK, 510 o., 213 Ft.

(Az ESZR bazisu szamftbkbzpontok
felhasznaloi szamara keszult kotet

azoknak nyujt segttseget, akiknek az

elterjedt kbtegelt feldolgozas mellett

lehetbseguk van az idoosztasos.inter-

aktfv uzemmbd hasznalatara is. Ossze-

gyujtve ismerteti az IBM, illetve ESZR
rendszerek kbreben, kulbnbbzo ope-

rates rendszerek alatt hasznalhatb

idoosztasos alrendszereket, es kit£r

olyan kerdesekre is, melyek az egyes
szamftbkbzpontok rendszerprogramo-
zbi, karbantartoi feladatkorebe tartoz-

nak.)

Mikroszamrt6gep alkalmazasi
esettanulmanyok. Szerk : Dr Rbzsa
Lajos. - SZAMALK, 317 o, 156 Ft.

(Az MTA SZTAKI altaf kifejlesztett

Mikroszamftbgepes Folyamatiranyftb

Berendezes alkalmazasi lehetosegeit

mutatjak be a szerzbk, akik maguk is

reszt vettek e technika kidolgozasa-

ban, illetve fefhasznalasaban.)

Dr. Szentes Janos: A szoftvermino-
seg merese - SZAMALK, 247 o..

107 Ft.

(A kotet a szoftverminbseget megha-
tarozb tenyezok modelljeit, merfisz^-

mait, az ezek megallapft£sat szolgalb

mbdszereket ismerteti, igazolva, hogy
lehetseges a szoftverek minbsegenek
objektiv merese, szamszerusitese.)

Bodor-Gero: A Commodore 64
programozasanak gyakorlata 1.

Alapismeretek - SZAMALK, 161 o ,

55 Ft.

(A SZAMALK C 64 sorozatanak elsb

kbtete a kezdo felhasznalbknak mu-
tatja be a gep kezeleset, programoza-
sanak alapjait

)

Ismerd meg a BASIC nyelvjara-

sait ! Commodore 64, Commodore
VIC 20, SHARP PC-1500. Szerk:

wimri:Tftimiui MiitMLtr mt ipsusmbi

Kohegyi Janos. - Muszaki Konyvki-

ad6, 187 o., 65 Ft.

(A ,,nyelvjarassorozat" - amely Do-
nald Alcock: Ismerd meg a BASIC
nyelvet! c. munkaja alapjan keszult

-

fegujabb kbtete. A korabbiakhoz ha-

sonlb formaban, harom geptipus prog-

ramozasanak jellegzetessegeit eltere-

seit tartalmazza.)

Fekete Istvan: Matematika es sz£-

rrntastechnika I. - Muszaki Kbnyv
kiadb, 205 o , 66 Ft (programfuzettel)

(A foiskolai tankbnyvbol gyakorlati

jelentbsegu matematikai problemak
szamitbgeppef segftett megold^sat sa-

jatithatjak el az uzemmernbk hallga-

tbk)

Commodore Plus/4 Felhasznaloi
k§zikonyv - Novotrade, 1 60 o , 99 Ft

(A gep hasznalatcinak referenciaerteku

ismertetese az eredeti Commodore-
kiadvany forditasaban )

Commodore Plus/4 A beeprtett
programok kezelese - Novotrade,

154 o., 99 Ft.

(Az elozb kbtethez kapcsolbdva, a

Szbvegszerkesztb, Szamviteli tomb,
Graftka es Adatbazis programok hasz-

nalatanak bemutatasa.)

Dr. Szentes Janos: A szoftver-
mindseg 6s merese - Szamalk, 247
o., 107 Ft.

Az informatika uj aga van szuletbben.

A szoftverek minosegenek merese. ha

valamilyen tudom^nyos kategbriaba

akarjuk sorolni, Jnter-interdiszciplma-

nak" tekinthetb, hiszen maga az infor-

matika is a tudomanyok kbztes teru-

leten helyezhetb el. Ez az aga pedig a

szamitastechnika, a mereselmefet es a

grafelmefet korabbi eredmenyeit hasz-

nalja fel, hogy a szoftvertermekek mi-

nosegere jellemzo mutatbkat hataroz-

zon meg.
A laikus olvaso, akit altalanossagban

erdekel a szamitastechnika (illetve az

informatika) - belelapozva Szentes

Janos kbnyvebe - visszariadhat a ko-

tet lapjain minduntalan szembebtlo
matematikai kifejezesektbl, formulak-

tbl. Ha viszont rendelkezik nemi graf-

elmeleti es merestudomanyi jartassag-

gal - akar csak alapfokon is -, es ra-

sz^nja magat a kotet alapos attanul-

manyoz^sara, akkor erdekes es hasz-

nos ismereteket szerezhet az informa-

tikanak e kialakulbban levo reszteru-

leterol.

Miert is fontos annak meghataroz^-
sa, hogy az egyes szoftverek minbse-

get meghatarozb jellemzbk milyen er-

tekekkel sz^mszerusithetbk? Nehany
awe! dzelOtt egy szoftvert az WsziteTt

el. aki valamilyen problem^val tal£i-

kozva uQy dbntblt, hogy azi szSmito-

geppel akarja megoldani. Vagyas az,

hogy egy szoftver jd-e, alkalmas-e a

felhaszn^l^sra. aszerint dfilt fl. hogy
maga a k^szitb - es esetleg azok szuk

kbre, akik meg hasznaltak a progra-

mot - elegedettek voltak-e vele. Az
utbbbi idbben azonban mas a helyzet,

A szoftverek mind nagyobb sz^mu aj-

kalmazb reszere keszulnek, a fejleszto-

nek tbbbnyire nines is kapcsolata a

felhasznalbval. Azt, hogy egy szoftver

mennyire jb minosbgu, ma mar elso-

sorban az hat^rozza meg, hogy milyen

szeles kbru a felhasznalhatbsaga,

mennyire hajlekonyan kepes idomulni

a kulbnbbzb alkalmazbi feltetelekhez.

Szakkifejez^ssel elve: a mikrohate-

konysaggal szemben a makrohate-

konys^g kerult eloterbe.

Egy komolyabb szoftvsr kidolgoz^sa

nyilv^n nem kis id*5be telik. Eredetileg

nyilvyn v.'iirimilyen Sp&cidlfa fetg^jt

megofd^sa a c^lja Viszont mire el-

k^szul, kbnnyen lehetseges, hogy m^s
jgenyek ts fetl^pnek az adott probl^ma
kapesdn. Szuks6ges hit hogy a szoft-

ver alkalmas legyen a tov^bbfejlesz-

tesre. ne kelljen elblrbl kezdeni a ki-

dotgozast Ezek alapj^n a szoftver mi-

nbseget meghatfirozb 16 lenyezbk -
ahogy Szentes kifejii: a jelenlegi alla-

poiban val6 felhasznalhatba^g, a funk-

cibk mbdosfthatbsaga, valamint a mas
hardver—szoftver kprnyezelbe valb at-

vitel lehetbsege. A kotet elsb fejezete

e tenyezbket finomftja, bontja elemei-

re, valamint az ezek kapcsolatat,

hierarchiajat lefrb alapvetb modelleket

mutatja be,

A masodik fejezet a tenyezok merese-

nek eddigi - rbvid - tbrteneterbl ad

attekintest es a gr^felmeletbol kol-

csbnzbtt fogalmak segitsegevel mero-
szamokat rendel hozzajuk.

o



Harmadik fejezet: a program analizise-

nek, elemzesenek bemutatasa. Fontos

kiemelni, hogy Szentes a szoftver szer-

ves resz^nek tekinti a program doku-
mentaci6jat - joggal. Ertelmezese sze-

rint a szoftvertermek ket reszboi 311: az

egyik a forrasnyelvu program, mely a

gep szamara keszult, es a gep erti meg;
a masik a dokumentaci6 a felhaszn3l6

szamara, amit az alkalmazonak, az em-
bernek kell ertenie. A ket alkot6elem

egyuttes jo minosege biztosithatja csak

a teljes szoftver kvalitas^t.

A program funkcioanalfzisenek fel-

adata, hogy kiszurje a tobbszorosen
szereplo, redundans, illetve a vegre-

hajt^sra nem kerulo funkci6kat, vala-

mint hogy meghatarozza az egyes
r6szfunkci6k bonyolultsaganak mer-

teket.

Az eddigi harom fejezet volt hivatva

bemutatni a szoftverminoseg-megha-
tarozas alapfoga(mait, azok ertelmez6-

set. A negyedik fejezet torest jelent

ehhez kepest. Szandeka szerint a mi-

nos^gellenorzes tevekenysegeivel, il-

letve az ezzef kapcsolatos tovabbi te-

vekenysegekkel fogfalkozva - vagyis

azzal, hogy hogyan is kelt az eddigiek-

ben lefrtakat a gyakorlatban vegrehaj-

tani. Csakhogy az oldalakon hemzseg-
nek a torvenyekre, rendeletekre. szab-

vanyokra va!6 hivatkozasok, melyek
feladata e tevekenysegek szabalyoza-

sa Az elvegzendo feladatok leirasa

agyonformalizalva, pontokba szedve
olvashat6. Remelhetoleg a szerzo nem
ezzel kivcinja igazolni a szoftvermino-

sit<5 eljar^s szuksegesseget letjogo-

sultsagat, illetve diszciplina-voltcit -

azt az olvaso az elozoek alapjan ugyis

vagyelhiszi, vagy sem

Az otbdik fejezet ismet hasznos: az

SZK1 alta! kifejlesztett SOMIKA (szoft-

verminoseg-ellenorzo 6s kapacit^s-

figyelo) rendszer hasznalatat ismerteti,

mely peldat ad az elso harom feje/.et-

ben ismertetett mtfdszerek sz^mft6g^p-
pel tamogatott megvaf6sitas^ra. A
rendszer megjelenesekor (1982) sok
vonatkozasban a vilagon egyedulal!6

volt.

A konyv azoknak ajanlhat6 f akik rend-

szeres felhasznaldi a legkulonf£lebb

a1kalmaz6i szoftvereknek, vagy maguk
is azok kidolgozasaval foglalkoznak,

A negyedik fejezet kiv6tel6vel rend-

szerezo elemz6ssel - de nem sz6rszal-

hasogattian, nem elvont szakzsargont

hasznalva - mutatja be a szoftverek

minoseget meghat^roz6 t^nyezok
szamszerusftesenek lehetosegeit.

A szoftver" fogalma alig tizenot eves
- az erteketes^vel foglalkoz6 tudo-

manyag nyilvan meg fiatalabb. A szoft-

ver merese kialakul6ban, fejfodesben

van. Nem tudni, mikor krist^lyosodik

ki (kikrist^lyosodlk-e) annyira, hogy
altalanosan elfogadott es alkalmazott

eljarasok egyuttese legyen. Az elso

lepesek mindenesetre megtortentek a

eel elerese 6rdek6ben.

Taller Jozsef

-a szdm tdbort?

A Boned Magyti Tenfte* mOvelode*. omxiMym
tzervafe-f &h*n 19SS, Junilit SlMftl, egy t**tifj. *
mjskolci 104. SzBkmwnkiakflpzS l«te*e* -
Miikotc- P*fftc#i - edatt oltpont * szakmunkat*
tsnuldk ^sfi-nriii 6gApaa. banElakleoa teboranak
A megy* mm dan azakmunkaidf ApzG imezera ta]*-
kortetiai kepott a tabor belndu literal. QiszBaart
20 izakrtiujiVaataritjIti yttt rHxi * TAnfd^yam on.

hogv 0VHfipHKK v^mEtdtivdhitlkHi iAmarAtdtt-

A wdmtr^ElBChnLkli tibor irint *0 log az ellO
ive.g KakifiunkAjt*nul*k mutaitfek njgv irdflk-

*z i rni I dij b i>e 6 fAE^Ofbiin, Jimslv&n * QilmrtAZlfttik

km «£*krYiur>ki»tnniiSfrk egyult vattnk m&r
m«qm&wkQEOtt r hogy nnkmunktrk^pzdtok
kprribnn t* *0Yffl ni»gv(*bh azfirapnt jAttU^h l «*-
mliigip Eit rnyi^SiP qe # i**iv it. hogv &* «
t ubor<in r4«zE "w*wB hmllgatdk koeuI cn^gv^nkbOt
*gy disk 13. be I yd f Vjflt Art ol a saa k Hthj n ki e kdpi fit

tdnutAk Orutoot SfAmJtisltcHnifiBi V**tflrty*n.

Ertrtipk hatioAra &bb*n u Avbtn kit kutdn tdbort
Sltrufiztek, Hi cT^yfckot 0 M r*k rrt LrnkAHl a n ik \&k rt Ak
pANifrAstn, a rn4iiktt • glmfLulittknak KazinC-

A p^r&ces« tabor ban w di^kak C 16-aa> C M-tt
AftHTlOab Z jikolaizimiiOgcprei i>«nark«cfbellBk

mtfl,
PiielMtOnkjent UnulCik kut&rtbhtG ttmikbAI
aE&HdA»kat hallgfttuk mtlytn rnagf^rartAk
abn^l^ti ntapisTTbBrfilftJkot, A d^llltAni foislntkO'

EAtakon. zaitikogop msN* uku, gv«karlatbtn
hMttzrtotHhatltk a m6r mHgLniiultakat.
Ax olin6lBt» iflmBiantk magBiariifitibBP nagv
glttavtt r>yujti>lt a mogv^San klArfoiu Dura a Ar-
p4d Altai Ert ..A HT ttm Z itkola»amftop&p b«-
FnutatAu programokkal" clmd trAnyv-t. A k&nyv-
ban talalhato |»rogramok npfjy rrttza C IB-oa
goprs i« at van irv«, Igy Ebbort a temakorban 13

}6\ hannaTha^ volt, Er lafiototaget ndott «rra,

hogy a kttfAla gapUp ua On fm6 atorioa prog re

-

mqk kdzAt-ik att^r«t ps azonataag jil feiftmpf hfltJS

tegyDrt.
TovAbbt aagltatyet juPoiUottpk m C \ 6 -ot gap
g rat 1 k Lit lahatotagaipak megtunrris^tsttn egy
mogyvi lap - « £***V MagyArortrog - q«kk-

aoroEBtoban rnagjftlBnft l^tr^aok bs paldaprog-

A gyakofhuok morart ki^nOein latiatetl hpunilni
•gy moat ki fail bmet t itilaxt^ agys^gal. mttlynok
asn itang^vel 6 db C 16-oa pip Ttfdott ogy foppv-
wal vald U£amoHat4tSvBl cioportos fogialkoza-

tokar ti konny«n mag lehal oldanL Igv mCndtn
Ig&fiyt kLfiltgitfian lahat ax Pktatlibap haitnnlni.

A di4k&k aloadatt hallouak ttibbek koititt ae

U.MlCOMP - 3. univarzAllt mtBrfftr.a k6tzu7akroL
am«lY«t a mitkolti Zalka Mai* G*pipert Srak-
kDZBpukoiB fajEffuteti ki at gyaiir Ee a Mar-ut#k
atkalmat tobb caatornan df^itotiil &a ant^g jfllak

k^Adaaira 44 toQAdiaitra. valamlni faarulMg.
Inn «* pi I en all at rn«fB4«ra. Aa UNICOMP-3
mdkftdtaanak bemutatas^ra ax #load6 *by hfi-

rnezi^klatin«r^t mutatott be. va>l anUnt lamer-
tatta 0 forduJflttzamm#rB* + nyomatvaltoxii-
marea. rnolorv»x«rlB4 As «f dgyet izakmakntk
rriegFole^d vazlrlaaii (aladatok mBg^idasotrtek
r?rk*(6*6g<0Ht.

Tovabb. ^fiadatok kBreiAban a BASIC program^
k^uit^t tedhnJkAitval itmarkadtak a diftfc.uk

A raaxtwvok koxbtt voltak olytnok, Akjk ^6nYtQa-
*an tdfeblirnarvtlol rsndalkajilok mar, Igy a F*pit-

vevofeet ket reaira otftortLtk. Az apyik ctoporx a

BASIC programOiAt atapi morfltBit bAv^etta. a

ma ai k ctoport padJg a C $4-an tort*nft pfogramo-
zAa tacHnikij&vat foglalkozott.

A C 7S-oa ^*ppal d nig dzA caoport a gyefcof'et
knr«T4n baSiil falAdacokAt o^dDtt mag. metvat
4 gyakorlatot va/et5 tanar&k 4rtaktftak, A lag-

dtl«taa«bb* loggypraabbap elkattOlt laledai
*?or?fije juiAlmdT kapott.
A C &l-qt caoport a meg old ait BASIC faladato-
kon t&l magltmflrkEdhaifiU at EA^Y SCAiPT
sfovoguaHrkatzio programmat Ta, £zt kovot^an
a magsxarzfltL tudttt #py konkral feiadtl kap-
cthti a gyakorlatban ha«noaitoTiefc a d^akok,
Egy miaik alkalommal agy rajzolbprogrpirunal
tativHettak tPdAiarkyaguket. a mely nagy Ardok^
datt kaltatt.
At utolt6 toglalkozat katnat*n be lot a PRINT
SHQP nYomtatDprogram kezel4ifti taiitkoitak
at. A gytkerlatokat k^verflBn - vacaera utaa - a

koHtfljiumbap jAt^kprogramokkal tzorakoxtiattak

•j dKiltoa., yalamjrtt programok caarA^M* it tor
kajfWf
A tabor jol vkot uh.
Az IdO r6vidiegB 1nu.1t nem nyilt lehet6seg egyes
torn ak ban malyebb temer«tftk szerz6a6re.
Nomcsak a tarutok, de a Ttnarok is artekea ta-

paiztatatokat azeraztek, amalyekai a jovdben,
httton]^ tiborokbar haaznosStriaioak maid.

Ve/axtffj TmmiM-rirffOki ftort*

A szerkeszto azert van,

hogy a tap ofyan fegyen,

amityenek az oivasoif

HAM IMSrKNNHAJ MEIUIU1 Hit *<JMS7Tll



Tisxtett Szerkeszt&sAgt
Mindig erdekt6dve 4s nagy figyaiammef otvastam e Kinpadon

«... rovatot fapjukban Sa/nataitaf vattam Aszra, hogy ez a

rovat megszunt fetezni,

KArAsam a kovetkaz6 tonne:
Ha arra tahatoseguk van* Mrsm, ezvtdn is kbzoljenek te tap-

fukban hasonfd rovatot agy kh vAitoxtataaaat. Az addfgi koz-

hasznatatban t4v6 gApek (pi. Sinclair* Commodore) hetyatt

a kbztuta/donban namigen szerapt$ nagytaiJasitmAnyQ sza-

mitdgApekat mutesson ba a tap. ha az nam ofdhat6 mag vatta-

t&si azintan r akkor ezekr6t a gApekrSt tagatAbb ismaratterjasztb'

irSsok i4saanak nepvit&got, Ezak ax iraaok is szmesitanAk az

amugy is sztnvonetaa BiT-LET-et.
Keren* vateszofjanak, k4r4sam megotdhatd-a vatamifyan for-

maban,
Koszonet: Kapotka Gabur 7400 KapoavAr Hon*Ad u, 45,

A Vallate nam szflnt meg I

Rovtdesen ismet jelentkazik a TVC vallatasSval 1 Otlete {vagy

aiT-LET-e) nagy gApek bermjtataserol - erdekes, Megfontol-

j iik 1 - A szark. -

K4ram r
sagttaenek nekemf Onok az 19&5. 10, 37 -i szamhan a

2 gApnyerSbno faiadatui agy azbvegszerkaazto program ei-

kAszit&set tuzxAk ki* Ebben a kiirAsban szarapaU a koveikazb"

mondat:
sJamarunk nAhany JaProfibbft szbvegszarkaszt6 programot

NT-re,.."

£ji m&r regota karasak HT-hez szbvegszerkesztd programot
da sa/nos sahof asm tudtam tafatni* Ez * mondat azonban tij

ar&t bntott batAm. Nagy he*wet kezdtam ujra kutatni. am az

eradmany ism At csak semmif Ezuton kerem onokat, kutdjanak

agy ilyan programot, vagy ha ez nam Sit mAdjukban* kozbtjAk

vatem. RAgotakaresam a c-FORTH rwvd programot is letrAssaf.

SegitsAguket afore fa koszonom*
HmszAs Tiber, It 73 Budapest, Qjtak u, 102.

Programot valoban ismerunk de kuldeni nem tudunk. Rernel-

hetdleg az olvasok segiteni fognak

Rotative atAg rAgan vagyok iapjuknak etetnta otvas6/a r mafd
etof/zato/e is. Sa/nos most tbbb Spectrum-os sorstArsammaf

arra a megatiapitAsra jutottunk, hogy tamondunk az ef$fize~

tasrof. mart nam Sftunk otyan f6t anyagiteg* hogy „Commo-
dore-centrikus" foty6iratokat is vasArotjunk. itfetve azokra

et&fizeasunk akkorr amrkor a Sinclair t&m&k mind csokka-

nSbb arinyokban forduinak ef&, s6t fassan mind gyakrabban
hi&nyoznak is, Gondofom, nam vigasz az sam t hogy nam csak

az onok fapjavai szamben jutottunk arra az efhataroz&ara*

hanam m£g 2 m&sik iappat ia. mart tafjasan fetestagas oiyas-

mikra p&nzt kiadnt. amit, ba egyikttnk agy pitdanyt megveaz
batSie, akkor tapa&ztaihatjuk* hogy rrSinolair-szempanV-
b6t nam grdames megvcnni es ettanni. Az addigi tapasxtata-

tok szarint igy ig&n kav4s ptitdinyt fogunk magv4s4rotni fa-

tastegasen. Term&szetasen nam fegyvarezni akarok azzaK

csopan a sajat anyagi hafyzetiinkdn ktvanunk segfteni* hiszan

bnbknek agy par specfrvmos etveszt4se nam jetenthet prob-

temat. Csak az$ft tatan erdamas tanne fogtafkozni a gondo-
lattal hogy takintattai az orsz&ghan foty£ ^Commodore-
kampSnyra" 4s a tervazatt Commodore Qjsdgra, tta mag arra

is, hogy naiunk r&ktamozni „kait" aaok magvSs&rott 4s rak-

taron vott gap at - nam indokott a jdvSben sa/4t sajt&vat is

rendeikezo* tabort, a tobbiak rovasAra t&mog&tni.
Abban a titkott remAnyban is ragadtam totfat hogy tafan

ma/d agyszer ojra 4rdames fasz megvAsArotm minden p4t-

dinyt 4s akkor tijra ef6fizathatunk is r4 frSjttk).

Reagaf4sukat xzsratne'nk oty mddon tapasrtafnh hogy ujra a

rigL nam reszrehajl& tapot vahatn4nk kezunkbe, addig is a

magam &s tobb Spectrum-os koff4g&nt nev4ban h&csOzom
tapfukt6l: H4pir4 Rdbert, Budapest fmre u. 5, Ut 14.

378-075

Kadves SincTair-hivdk !

Kadves Kepfro Robert L

Onkritikusfn be kail ismernunk* hogy &nn&k ig&za van!

Lapunkban valoban tulsulyba kerfiftek a Commodor^-anya
gok, aa Stnclair-Brvyagofc s?ima talSn meg a Primo-anyagoke*

naJ is kevesebfa!
Mentsagunkre alapeJvunk sza1g41hat p

hogy tydmillik: a szaf-

kosrtd azart van.., sib

Az utobbi honapokban pedig nagyon ritk£r> jelentksztek koi-

lesre erdemes anyagokkal a Sinclair- hivfik. A lahatosag podig

tovabtira Is Eehetds4g, ami kozldsre domes, azt g^ptfpus^

t6l fuggetlenQt mogjelent^ijuk.

Az igazsaghoz az is hozzatartozik, hogy a C 16-qb gapek Io-

mega* megialenasc- 6t^ fontos fealsdaUinknafc ^rezzuk, hogy

lapunk anyagot adjon e gdpekhaz,

Vegul tgerjuk. hogy a jogos krittkat magazlvlaJve igyakszunk

nem elfelejtkazni a n«m kis Spectrumos taborrdM Pdlda arre

ez a Lapsz^munk Is,

Kopir6 Rdbart iapunkat m*g o Iwas6 ism*r6seit pedig kerjuk.

hogy juttassak el hozza e lapszamutikat, hitha mar tdnyleg

nem olva&sa I

Qdvozletteh A azerkesztS

Tiszteft Sxerkeszt&seg t

...A nemreg megjetent Szupar BIT-LET magazinb&l egy ctkk

kutonoaan fatkettatta a figyatmamat, A aima: Besz4i$ ZX.

De sa/nos a kia basz4f6program ZXSf-ra van frva, ugy gondot-

tamr ha azt a kis gepet mag tehet tanftam besz4lnL az anya-

met mierx ne tehetna. Keren* bobket kutdfenak neken* egy.

a fantiakhez hssonld* da Speotrumra Irt beszeiSprogramot*

Firadozasukat etdre is koszbnbm.
Mincztr Caaba, 3353 Atdebrfa Arany Janos ut 68,

Minczer Csaba levplenek egy-egy raszef ideztuk, az aiejen

Irt dics^rd szavakat kd&tdnjtik.

A fent emlitetthez Kasonlb, da Speotrumra Irt program l§-

tezik, neve SPEAKEASY.
Sajnoa az a program csak 4fl K-s gepen f ut, igy csak azt tud-

tuk tanni, hogy a ZXB1-ra Irt program szorzoj^nek cim^t le-

velhen elkuldtuk. (A levelb&l az derui ki, hogy lav§Mr6nknak

16 K-s Spectrumfa van.)
(Szarkeszc5s^gunk egyebkent sem valtalkozik prog ramok
koldesere, legfaliebb a <rCS£REBERE" rovatban tudjyk a

csareajanlatokat kbzzatanni )

A BtT-LET-ben kdzdU Primo-t4rk4pat kipr6b&ttam. azonban
a CTR+ J + vafamefyik karaktar tenyomAaa kor&ntsem az ott

kozoftak szarint raagaf. Prfmo A 64, P 84 00 1 335/3 gyartmA-
nyu 4s gyArtasi azamu gApemnit pi. CTR+ i +* tanyomAsakor

a ix (kia gorog mu) jetanik mag, a RETURN biitentyti tanyoma-

sanak hatasSra pedig OH faiirat 4s a hety&r a sor etejare keriit.

DapL a CTRt a 1 esaq betOhatasAra - jetenikmeg* es a RETORN
fenyomasAra UL Error fefirat a vatasz. EfSforduf tovabba

zArdjeL fntagrifjaf stb csak az nam, ami az onok Attat kozoft

tabiAzatban azarepel Hasonfd a tapasztafat a SHIFT, a 1 $s

vatametyik karaktar tenyomasakor. A CTR vazert&kddok

CfiRS fetentAsa magagyazik a kbz6ftekket.

trdakiSdom* minek tutajdontthet6 a tapasztatt eftAro visat-

kedAs,
dr. Szantfday Kiira, fdiskofai dozens, 1Qt3 Budapest
Anita tit 25.

Az 6n Primo A-64-es gepa ugy aJvisalkadik"> ahogy az egy j6l

nevett geptoi elvarhatd*
A cikltban kozdltek a programbefra'snal hesznalhatok. Naz~

zunk agy pdldati
Ha 8 CTR+ 1 +sgombokat, 1

stman"lenyomja,akkorval6ban a

11 jelnak keif mag jelennie* Ha azonban egy progremaor bevi-

telakor a sorszfim (airisa utan, a sor kdzben nyomja le a cikk-

ben rnegadott billantyOkombindciokai. akkor - szinten az

el6bbl pdldanal maradva a v jef jelenik meg r de a tflrha a

REM utaaKas tarotodik eL Errdl legacyszerQbben ugy lahet

meggy6z6dni. hogy a sor lezarasa (RETURN blilcntyti) utan

a LIST paranccsal ki kell iratnt az eppan bavitt sort,

Ezan trukk tahat a hosszabb kytcsszavak egyszerG, gyors be-

vitelere ad Iehet6s^gat.
Primo gepenek hagznalata sordn tovdbbi sok Eikert kivanunk.



Az 1 986. majusi Commodore Ujsagban olvastam a GOTO X megvalo-
sitasat BASIC programbdl C-64-en. Egy hasonl6 otletet valdsitot-

tam meg en is PRIMORA, amelyet szivesen kozreadok,

A program soran meg kell adm az X valtozo erteket es GOTO 3

utasftast. A 3-as sor atirja a 2-osi. es utana erre ugratjak a programot.
(PI : 15 X = 40:GOTO 3)

Az 1 -es es 2-es sorokban a szokoz fontos

!

Molnar Tibor, Nemesapati. F6 u. 17. 8923

iOTG 5

I GOTO . : : .

Nl-IMT' :.. lOOOO M2"IMT<X.-'I000 j-M1#10 N '4= I M T C X,-' 1 00 > -N 1 * 1 0Q-HS9et<
M^LHTi ;

:, '10 '-Nl + UlOn 0*-N3# 10 : N5=W--Hi + IOOOO- N2*1G00 -H3*lgi«j N
i 0 P Of E ] 7400 ,1*11+48 MB+42 , H5+43 H4 +4S * N£ + 43 * 0 GOTO2

iS PFM ITT 1 tT'OOriHEH p, PROGRAM

A SZUPER GEPNYERO

(HOMELAB 3) ERTEKELESE

A B ft =
I et juniusi szarnaban bukkantarn ra Szab6 Gal Andras C64-re

rrotr fenyujsagjara. MiveJ pont ez kellett, igen megorultem neki.

Rogton kiprdbaltam, s remckul mukodott
Sajnos rogton kiutkozott a program egy korlatja, a max, 255 karak-

leres s'zoveghosszusag, s az, hogy a szoveget sehogyan sem tudtam
a kepernyo tetszoleges helyere atvinni. Ezert Szabo Gal Andras
otietebof knndulva irtam egy rnasik fenyujsagprogramot, ami egeszen
jopofa dolgokat tud produkaini Akar egy krsregeny is futtatnato a

fenyujsagon, a kepernyo tetszoleges helyen, es az ,,ujsag" hossza is

tetszoleges. Erdemes kiprobalm!
A program lenyeget a 3030-as sorban lehet megtalalni. es mashol is

felhasznaini, mert ezzel a sorral lehet tetszoleges helyre pozicionalni

egy szoveget
Szonyi Peter, Torokszentmiklos, Martfrok utja 161.

I RE • *+ EC-i-l-ODCRE -B4 F EM'ATJBAD lit
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SB rnegordds Ark«ett, s eiekboi 22 volt teljftsan hibAa,

A maradAkkal igen nagy bajbrni vukunk. a pontes bisonyi*

Ustdf a nyilwAnvuloan helytolen 6s hianyos bizonylta^ig

mmdanf 61b «kadt. ol-yonnyira, hogy sorba rakwa a bizonyJ-

tasokat, ket «gym^e ut^ni kbzdtl altalaban cwk n^hany

sacd, vagy nehany fitmondat eltdr^s voK. A rangsorolast

eisosorb^n az ets5 feladat bizonyltdsanak ogyettan k^nyea

pontja szarint vr6g«ztuk, ami annak indoktasa volt, hogy
fc*t bfirdndben egyulieseri mindig tobb. mint 8 kg suly van.

Mival eat volt a btzonyftAs kulcstepes*, ezart akik ezt a teny*

tndokrs« nemni lerr tak. brzony ha:ra karCiltak a rangsorban,

Szint^n hatrabb kerultak az o(yon tndoklasok hi, hogy:

„nyilv*n n«m lahat kit barondban 8 kg suly vagy annal

kevesebb, hlszon akkor axok at a gyarakak ogy borondba
pakottAk volna'\ igy nam teljaaan igaz, nem pontos.

Meg rosszabbak vottak at olyan bizonyitaaok. malyak ogy

kasz pakoJAst JpL a mamadt) P1rend&zgEitak" M. ut61ag ezt

pakoltattak at a gyarakakkeL Ez vjljasen teves szemletetu

megfogasa a dolognok, tobb p^ty^znnk ugyanilyan a Ivan

„bftfaizonyftotta" hogy B(i)-^=1.5* M(L) mlndig talj«s^L

a i cj y a 4. faladat megoldhatatian. Pedig, mint utaltunk ra.

I^nyegdiben a iegrosszabb asefeffban Sanadak 1.7-szcr

annyi bdrdnddt Is felhaszndlhat. mint a mama. Tahal *zo

sines arr6$ r hogy a gysrakak egy kesz (ffilag optimaiis) pa-

koUst rendaigatninek at, fifc egy listat pakolnak bo agy j6l

moghatarozott algoritmua warint (ozert az MlL)-ra vo-

natkozd indukcldval tdrt*nfi bizonyitisok is hlbasak vol-

tak). Lagszabbnek az olyan bizonytUsokat IteJtiik. matyak

agyben az also hazi feladatot (taad atabbl.) is bizonyitjak

Mindezak alapjan ugy d5ntdtt£nk (hoaazas meditates

uUfi). hogy nam huzunk jo-fossz hatarvonalat, nam azt

mondiuk, hogy az a 29 bizonyltds jo. a t6bbl 37 roasz,

hanam a 20 Jegjobb mago1d*st bokuldo palyazdnk kbzott

*orao1jiJk ki a g6pet, Lehet. hogy ez nam tokelates mag-
ord6s r da jobbat nehaz (enna kitalatni, a palyazbmkkal

sremben is azt orazziik a tegtiSitess^gesebbnnk. {Mar mas-

kor is alflfordult - a mag val&szfnuZeg aid is fog fordulni ~.

hogy a magoldasokat ismarva, azok S3tfnvonata alapjan

dontjuk eL hogy kik kozott aa hogyen soriotjuk ki a gapat.

TehAt * 20 tepfohb megofd&st bekiifM jri/fJrf;

Adamai Lajos - Kaoskemat, Bal*5 Arpid - Gyor, Batki

Zsolt - Budapest Bdjthe Zoltan - Budapest, C^ikos 2o\-

tan - Kiskunf^legyhaza. Fogler Tibor - Budapest, Gyar-

matl Gyorgy - Sumeg, Kisni Kunke) Petra - Szeged. Koncz
KSroly - Budapest, Likar LeszJ6 - Ba}a, MeszAros Gyula -

Budapest, Names Imra - Kotegyan, Nyekl Peter - Kemanes-
azentp^ter, Paltagi Uszl6 - Szazhatombatta- Pupp Gabor
- Pecs, Poltl Janos Tama* - Tatabanya, Szabo Sander -

Budapest, S*£s* KAroly -SDkdsd. Tegzea Istvann* - Buda-

pest Varga J6zaaf - Dabracan. Magara a soraolasra szop-

tdmbarl2-en p^ntakan 10 orakor kerut majd aor a BIT-

LET szerkesztdsegeben.
..Hani feladat"
Ez arnolyari tovabbgondolasra 6rdemas adalak a Feladattal

fogFalkozoknak. BekuldenJ nam kali (csak magold^ni}.

% NellL Bencdefc^k unokotastv^re egy t Ifatfit N(U bfi-

rdndbe pakol a kdvetkez6 meWon: megtooia a soron kd

vetkez6 holm it a megn*zl, bnlafer-e az utolso barondbe

(amelyba utoUa>* pakolt - az aiej^n nersze a tegelsobe).

s ha igen, oderakja, ha nam, akkor a kbvetk^dbe. Tehat

Wellt meg Benadeknel is gyorsabb. hiszen mindig csak f

borondot kell mftgneznie. Bizonyltsuk be, ho«y mlndan

L Ibtera N(L)<2iM(L)l
2. Blzonyitsuk be. hogy vegtelen sok (tehot tatsjOlegesan

hosazu) Llista Ifitezik, malyra ^M(L}-3!

jViftTiriSTEtWRllJl MLLllVltT J*tS J U E U V I US
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X GSpnyarQ 1. fm/adatanak
mmgoldism

ElsG rSsz. Kepzeljuk el, hogy nem
sima negyzetracsos paplron jat-

szunk, hanem egy „sakktablaszeru"
iatekmez&n. azaz a negyzetek ki

vannak szinezve, felvaltva feketere
as feherre (I. az abratl). Kezdet-
ben Ferencke fekete, F6Hx feher
mezdkon all, s a lyuk fekete mez6n
van. Mivel minden lepis szomszA-
dos mezdre tbrtenik, ezert a lyuk
minden lepes utan mas szinu mezftre
keriil. EbbSI kovetkezik. hogy Felix

mindan lepese elStt fekete mez6n
lesz a lyuk, Ferencke lepesei eldtt
pedig minden feheren. Mas szavak-
kal Felix mindig csak feher mezCrGI
fekete mezdre tolhatja figurajat,
Ferencke pedig mindig csak fekete
mezGrSI feherre. Ebbdl az is kovet-
kezik, hogy a jatek soran minden
figura legfeljebb egyszer mozog-
hat, hiszen pi. Felix valamely figu-
raja, ha egyszer feher mez5r61
feketere lap, akkor tobbet nem lep-

het, hiszen csak Felix tolhatna
odebb. de mint lattuk, 6 mindig
csak feher mezftrdl tolhat feketere
babut- fgy mindjart kideriilt, hogy
a jatek veges, mivel mindk£t jat6-

kosnak 12 babuja van, s minden
babu egyszer mozoghat, igy leg-

kesobb 12 lepespar utan a jatek
biztosan veget er.

M&sodik risz. Ezek utan Ferencke
nyeresehez elegendS, ha biztosit-

juk azt, hogy Felix minden lepese re

tudjon v&laszolni, hiszen igy az
eldz&ek miatt elfibb-utobb Felix
lesz az, aki nem tud lepni. Egy ilyen

strategist konnyen megadhatunk a

2. abra segitsegevel. azaz, ha kep-
zeletben 2*1 -es dominokkal fedjuk
le az abra szerint a jatekmez6t.
Lathat6, hogy indulaskor minden
domin6ban egy feher es egy fekete
b&bu van. Ha Felix valamelyik feh6r
babut eltolja, akkor abban a domi-
noban egy fekete babu es egy ures

hely lesz. (Megjegyzes: Felix els6

lepesben kdzepre. ,.domin6kon ki

vuli helyre" tol egy bdbut, ezt

azonban az elsd reszben megallapi-

tottak miatt tobbet nem mozgat-

• o • o •
o • o • o
• o o •
o # o • o
# o #1 o #

hatja!) Legyen Ferencke strategiaja
az, hogy mindig abban a domino-
ban lep, amelyikben a lyuk van
lepese elStt, tehat abban a domind-
ban elhelyezkedd babujat tolja az
Ores helyre. Az els6 ilyen lepese
utan feher ismet rakenyszeriil, hogy
valamelyik, m£g nem bolygatott
dominobol kilepjen, s Ferencke ujra

tudja alkalmazni a strategist, Mivel
F6lix csak mindig olyan babuval
lephet, amit meg nem mozgatott.
s az ilyen babuk domin6j6ban Iev6
fekete babut Ferencke addig nem
mozgatja, mig a feher babu mellSle
ki nem lep, ezert lathato, hogy
e strategia alapjan Ferencke val6-
ban F6lix minden iep£sere tud va-
laszolni, s igy oyer.

)

harmad
9*P

nycrd

2. fmlmdmt

Megint egy j6 jatekr6l lesz sz6.
A jatekot pi. negyzetracsos papir
egy vonalanak elGre meghatfirozott
szakaszan jatszhatja ket jatekos.
A jatekosok a „palya" ket kulonbozfi
veger&l jndulnak, e elsft lepeskent
felvaltva lepnek, a kovetkezd sza-
baly szerint

:

Mindig szabad 1-et „gyorsitani"
vagy ,,lassltani", vagy ugyanolyan
,,sebesseggel" haladni, mint az
el6z6 sajat lepeskor, de megallni
nem szabad. PI. Kezd6 els6 lepese -

vel 1-et halad Maaodik fele, majd
Masodik is 1-et lep EIsC fale.

2. lepesre haladhat 1-et, vagy 2-t.

Ha pi. 2-t haladt, akkor 3. lepesre
haladhat 1-et, 2-t, vagy 3-at. Az
nyar, aki „ralap" a mastkre, vagy
atlapi 6t. (Lasd az abrat, ahol KezdG
nyert.) A palya hosszanak nevezzuk
a kiindulasi szakasz hosszat (abran-
kon 17).
A fmlmdmt: bizonyitsak be, hogy 14
hosazusagu palyan Masodiknak, 18
hosszusagun pedig Kezdfinek van
nyarO stratagiajal

MASODIK

Kiriiik tmvignf
S* a moritSkr* fmtrmgmmxtmnif

BmkOfdmmi haUHdS: mzmptambmr 22.

KEZOO

MASODiK 1 lepese

MASODIK 2. lepese

MASODIK 3 lepese

MASODIK 4 Lepese

KEZOO S lepese

KEZOO i* lepese

KEZDO I. lepese

KEZOO

KEZDO

2 lepese

1 lepese
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